
1198202055
11111111111111" 111111111"" 1111" " 'lI

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EHPRESAS DE SÃO PAULO

DA

FUNDAÇÃO GETOLIO VARGAS

MARIA CECILIA COUTINHO DE ARRUDA

A COMPRA DE ELETRODOMÉSTICOS NO MERCADO DE BAIXA-RENDA
um estudoexploratôrio

'~ Fundação Getulio Vargas
Escola de Administração

FGV de Empresas de SAo Paulo
Biblioteca

". ". ~-"

N
CO<,
LD
LD
(S)
N

Dis~ertaçio apresentada ao Curso de
pôs-Graduaçio da EAESP/FGV Área
de Concentraçio: MercadologiaJ como
requisito para obtençio do t!~ulo t.

de mestre em Administraçio.

Orientaçio: Prof. Affonso C.A. Arantes

sÃO PAULO
1 9 8 1



(

A COMPRA DE ELETRODOME:STICOS NO MERCADO DE BAIXA-RENDA
um estudo exploratório .,

Banca examinadora

Profo Orientador

Profo

Prof o



t N D I C E

PREFÁCIO • • • • · . . . . . . . . . . . . . . . . .

- III -

Pág.

v

CAPITULO I TEMA E JUSTIFICATIVA · · . · · '. 1

Tópico . . . . . . . · · . . . . · · · · . . · . 1

Justificativa . . · · · l.

Pressuposto básico . · · -. . · · . · · · . . · . 6

CAPITULO 11 FUNDAMENTOS TE6RICOS E REVISÃO BIBLIOGRÁ
F I CA • • .• • .* • • • • • • • • • • •

Levantamento bibliográfico sobre os conceitos'

7

8'

Mercado . . . . . . . . . i • • • • • • • • • • • •• 8

Segmentação de mercado
Mercado de baixa-renda .' . . .

Esquema conceitual . -. .
Mercado . ._.. ...
Segmentação de mercado . • • • . . . . . . . . . . . .
Mercado de baixa-renda

-:

Levantamento bibliográfico sobre o/tema
-',

O mercado de baixa-renda nos Estados Unidos · ..
O mercado de baixa-renda no Brasil

maçao . . • ... . . .. . • .
Fontes de Infor

O mercado de baixa-renda no Brasil
cial . . . . . . . . . . . . . .

Orientação So

15
29

31

31
32

33

35

.36

41

57
O mercado de baixa-renda no Brasil Perspectivas pa

ra o ramo de eletrodomésticos no Brasil . . . ~ 59
O mercado de baixa-renda no Brasil Fa-tores aínb í.en

tais . . . . . · .' . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO 111 PADRÕES METODOL6GICOS PARA
-OPERACIONAL riA DISS~RTAÇÃO

DEFINIÇÃO

Metodologia da pesquisa de campo . . • . • •

Metodologia da pesquisa junto aos fabricantes · . . . . .

. Ô'[:

62

73

74

74



- IV -

CAPíTULO IV TRABALHOS DE PESQUISA . . . . · . . . .
Pesquisa de campo junto ao consumidor final

Objetivos da pesquJ.sa de. campo . '. ·
Análise e conclusões da pesquisa de campo . · . .

81
81'

81
81

Grupo A: fogão, ferro, rádio e televisor branco e preto 8'3
Grupo B: geladeira, liquidificador, chuveiro,

de costura e Vitrola .••...•.
máquina

111
Grupo C: enceradeira, ventilador, gravador,batedeira,

secador, televisor em cores, máquina de lavar
e aspirador de p6 . . . .'. . • . . . . .• 147

Pesquisa junto às empresas produtoras . '". . . . . . 185

Análise e conclusões . 185

CAPíTULO V CONCLUSÕES GERAIS • • • • 206

Potencial de mercado • . .- . 207

Mercado e critérios de segmentação

Mercado e pOlítica governamental . .

211

218

As empresas e o mercado de baixa-renda . 220

Anexos • . .. . .
"

222

Tabelas ./. . . . . . /'
...

269

Bibliografia geral . . .
.!

320



- v -

P R E F A c I O

Há mui tos anos vimos desenvolvendo um labor de caráter so
cial, de promoçâo humana, junto a fam!lias de baixo padrâo

.•so
cio-econômico-cul tural, residindo em diferentes bairros perifé
ricos da cidade de sâo Paulo. O contato com essa populaçâo pa~
sou a ter um valor particularmente maior para nós, a partir do
momento em que, como estudante de Ci~ncias Econômicas da Univer
sidade de sâo Paulo, pudemos conhecer o comportamento do consu
midor, o custo de vida, o padr-âo de vida, etc., sob o ponto de
vista técni'co-cient!fico. O instrumental teórico errt âo adquiri
do possibilitou-nos analisar e avaliar commaior profundidade di
versas variáveis micro e macroeconômicas que desempenharam pa
péis relevantes no jogo de formaçâo das classes de baixa-renda
hoje existentes no nosso pa!s. Esse estudo sócio-econômico, lon

-ge de nos levar a uma posiçâo' de apatia face ao esquema econômi
co-administrativo-pol!tico vigente, despertou-nos uma curiosida
de científica, se pudermos denominá-la assim, uma busca acad~mi
ca de identificação dos pontos nevrálgicos responsáveis pela ali
mentação do sistema.

Foi dentro desse clima acad~mico-analítico, apoiados naevi
d~ncia empírica diária, que oestudo teórico de Mercadologia sur
glU para nós como uma pedra-de-toqti~, como o cinzel nas mãos do
artista, suscitando e reforçando uma inquietação intelectual que
veio culminar no presente trabalho - e ... quem sabe?~ que pod~
rá servir de base para futuras especulaç~es.

. ~,
Philip Kotl~r, quando em 1972, definia o marketing como um

esforço de satisfação do consumidor através das vendas, dava um
passo à frente dentro das ci.eric í.a s sociais, e de forma espec LaL
das administràtiv~s. Seu esquema conceitual, entranhado 'de pre~
cupação e respeitQ pelo que é inerente ao ser humano, sua libeE
dade, seus gostos, seus hábitos, suas crença~, foi-se desenvol
vendo como algo espetacular, inusitado dentro dos modelos admi
nistrativos tradicionais, até o presente momento~

Para nós, a referida de f í.n í ç âo de ma rk.e tri nq surgiu como a
concretização de algo real, poss!vel, patente, tangível, que v!
nhamos vislumbrando há dez anos, mas que parecia esbarrar-se
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com - ou esconder-se detrás de - um muro opaco, material, infl~
xível, duro, de busca desenfreada e ambiciosa pelos lucros atra
vés das vendas, desconsiderando os meios empr-egados (ou fins a
atingir?).

Cabe lembrarmos aqul que a Ciência, em qualquer de suas mo
cialidades, visa encaminhar os conhecimentos para o bem do Hom~m,
e seu fim filtimo.' D~ssa for~a, as técnicas habitualmente utili
zadas no mundo profissional, fruto de remota ou próxima especu
lação científica, devem ser continuamente empregadas sob a êgi
de de quem as engenhou, como as idealizou, e para que asformu
lou, em consonância com as nor-mas e padrões morais, ou se cons'
tituem num~ falácia.

DESCRIÇÃO DOS CAPITULOS

No primeiro capítulo indicaremos o tema e a justificativa,
'enfatizando a importância do tópico para os estudos de pesquisa
mercadológica. Exporemos, além dis~o, o pressuposto básico que
deve nortear todo o desenvolvimento do trabalho.

No segundo capítulo apresentaremos a revisão bibliográfica
do material disponível, tanto sobre o tema, quahto sobre osprin

.cipais conceitos implicados no estudo, assumindo um pOS1C'10na
mento e delineando o esquema conceitual a ser adotadti.

No terceiro capítulo estabel_eceremos os padrões metodológi
cos para a definição operacional da dissertação.

No quarto capítulo discorreremos sobre a pesquisa de campo
realizada, bem como o estudo de casos, com análise dos respecti

i _
vos dados e conclusoes.

No quinto cap~tulo exporemos as conclusões gerais do traba
lho.

Maria Cecilia Coutinho ,de Arruda
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C A P ! T U L O I

TEIvlA E JUS T I F I C A T I VA

T Õ P I CO

A compra de eletrodomésticos no mercado de baixa-renda-

Um estudo exploratório.

JUS TI FI CATIVA

Estudos recentes vem mostrando que existe um mercado de
"aproximadamente setenta milhões de consumidores brasileiros, até
aqui ignorado pela grande parte das empresas industriais!.

Ora, num momento em que a política econômica parece visar
a pr-omoção de maior desenvolvimento econômico do país, a neces
sidade de ampliação do mercado interno torna-se patente. Dessa
forma, o mercado de baixa-renda, se considerado adequadamente
nas estratégias de marketing adotadas, pode vir a contribuir p~
ra o programa de crescimento com maior eficácia, pois consiste
em cerca de setenta por cento da população brasileira2.

Os consumidores brasileiros das classes C e D sao fracos,
não têm educação econômica e social suficientes para uso pe~
soa I, sob o ponto de vista ,por exemplo, de planificação domé~
tica de receita ~ despesa, c~lculo de juros incidentes sobre as
compras a longo prazo, pelo regime de crediários, custo real do
dinheiro, previsão do orçamento doméstico para um período de um,
dois ou vários anos. Assim, a busca e a compra de bens duráveis
acabam ficando situadas em um nível bastante primitivo, quase
irracional, de tomada de decisão em numerosas famílias. A maio
ria é analfabeta ou semi-~lfabetizada pelo Mobral, nao tendocon

1. Cerri, cláudio e Pimenta,· Regina, "O mercado marginal e como
conquistá-lo", Negócios em EXAME, 24.05.78, p , 22.

2. Idem, p. 22-23.
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dições nem sequer de perceber seus direitos com relação ao pr~
ço justo, exig~ncia da qualidade declarada, de garantia, de ser
viços de manutenção eficientes e prestados a tempo, etc.

cláudio Cerri e Regina Pimenta, a esse respeito, afirmavam
em um artigo:

•.• Mais g~ave do que a advert~ncia foi a
constatação de que esse mercado, embora de
baixo poder aquisitivo, consome; apesar de
desconhecido, i enprme,

.~. Precariamenie conhecido em suas dimen
s;es, ele pode ser descrito, a grosso modo,
como a parcela constituída por 69% da .p opu
lação brasileira que recebe ate um saláriõ
-mínimo, e que engloba os 73% de analfabetos
e de semi-analfabetos (com curso primário
incompleto) existentes no país. Sua esmaga
dora maioria trabalha ou, pelo menos, vive~
nas periferias dos grandes centros urbanos,
nas pequenas cidades do interior ou na zona
rural3• '

Por parte das empresas, poderíamos considerar urna estraté
gia de marketing social, aquela que pudesse garantir a proteção
do consumidor: todos quantos se acham envolvidos na produção, e
na distribuição dos produtos deveriam compartilhar um senso de
responsabilidade cada vez maior. Parece ser que, para a pene'
tração de bens duráveis nas classes/~e baixa-renda, existiu um
elo comum entre a maioria das empr ésas brasileiras: a import~
çao dos padrões de vida de outras'nações mais desenvolvidas eco
nomicamente, e a sua penetração, em termos de hábitos! e costu
mes, a partir de segmentos elitistas de alta renda (classe A).
Seria comum, então, que os aparelhos eletrodomésticos, corno ou
tros produtos de lconsumo durável, sejam lançados para a classe
A, e depois se faça a penetração nos demais segmentos de renda?
f ~ que procuramos estudar.

Voltamos, indlusive, a ponderar sobre o próprio conceito
de estratégia mercadológia, p~lo qual entendemos o planejame~
to integrado e coordenado de todos os instrumentos mer-cado Lóg í,

cos a serem utilizados para alcançar objetivos .~specíficos den

3. Cerri e Pimenta, O mercado marginal •.• , p. 22~23 •.
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tro de prazos preestabelecidos~ Se corretamente adotada, a e~
trat~gia indica caminhos para a utilizaç~o racional dos 'instru
mentos. Torna-se imperioso, pois, conhecer quai~ foram os obj~
tivos das empresas, ou das divisões das corporações responsáveis
pela pr-oduç âo e distr-Lbu í.çâo dos aparelhos eletrodomésticos p~
netrados nas classes de baixa-renda. A preocupaç~o central t~
ria sido a de satisfaç~o de necessidades ou desejos do referido
consumidor, ainda que atrav~s da otimizaç~o dos ganhos do produ
tor? Ao avaliar as forças externas,.dispunham as ,empresas de
informações qualitativas e quantitativas com respeito aomercado
e aos consumidores potenciais? Estariam agindo, por exemplo,
de acordo com a hierarquia de valores de 'Maslow, que aponta c~
mo quarta prioridade a necessidade de estima e status? Algumas
dessas questões surgiram como ponto de partida para o presente
trabalho.

Parece-nos que, numa fase de desaceleraç~o da economia bra
sileira, com consequentes grandes'alterações do mercado, os em
presários deveriam estabelecer (se já n~o o fazem) formas oper~
cionais e modos de comunicaç~o com a faixa de mercado cuja ren
da familiar seja inferior ou igual a três salários-mínimos, p~
ra definir específica e coerentemente sua oferta rac~onal emfun
ç~o do consumo. Isto resultaria em benefícios para todo o pro

,~,cesso de produç~o e distribuiç~o de eletrodomésticos no país.
! A partir desse estudo, formulariam diretrizes, e sua forma de
i· .i.mpLemerrt aç ào , adequada às necessidades reais do segmento, peE

/

~!, feitamente compatível com as circu~stâncias conjunturais: ,regu'
t lariam a oferta dos eletrodom~sticos com ciclo de vid~ mais ,lon

go, talvez, ou controlariam as mudanças de estilo que criam obso
lescência planejada (se for o caso), etc.

As famílias de classe C e D no Brasil cultivam aspirações
de realizaç~o e ascens~o social, e associam o status à posse e
ostentaç~o de bens modernos. Nasceu daí, talvez, nosso interes
se em pesquisar os eletrodomésticos, como os bens de consumo du

; rável mais procurados pelos consumidores de baixa-renda. Estes
parecem dispor-se, para alcançar mais elevado nível de vida, a

4. Richers, Raimar, "A Estrat~gia e o Planejamento Integrado da
Aç~o Mercadológica", in Affonso C.A. Arantes, Administraç~o
Mercadológica: Princí~ios e Métodos (Capítulo XIX, Rio de Ja
neiro, Fundaç~o Getullo Vargas, 1972), p. 882.

!'
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um comprometimento antecipado de sua tenda - o que, nao raro,
Eignificaria contrair dívidas progressivamente crescentes (pre~
tações), no seu fascínio pela novidade - astutamente cultivado
pela propaganda.

Mesmo forçadas a reduzir o consumo de bens essenciais, as
famílias de baixa-renda parecem despender elevado percentual de
seu salário líquido no pagamento de prestações dos aparelhos eie
trodom~sticos, alugu~l, terreno ou material visando aquisiçâo e
construç~o da casa pr6pria. Para todos os gastos de alimenta
çâo, vestuário, t~ansporte, saúde, educação, etc., resta-lhes
uma parcela irrisória. A constatação desse aspecto tamb~m fez
parte de no~so estudo exploratório.

Pressentimos que a deterioração do poder aquisitivo e as
restrições impostas ~ sua capacidade de consumo tenham atingido
as camadas de baixa-renda,· da mesma forma que as de m~dia e al
·ta-renda, se não com maior intensidade. Os preços dos aparelhos
eletrodomésticos, entretanto, não teriam permanecido elevados,
tendo sido facilitada somente a forma de pagamento? Parece-nos
que a estrat~gia que orientou as empresas, preocupadas em mant~
rem seus mercados e em sobreviverem aos percalços da economia,
teria sido a concessao indiscriminada de crédito, como forma de
penetraçâo mercado16gica, convivendo com riscos maiores. Teria
·decaído a qualidade dos neg6cios, tendo aumentado o número de
possíveis maus pagadores?

..• .Como mencionados anteriormente, as precarlas condições ..•so
cio-econômicas e culturais do consumidor de baixa-renda o pre
disporiam a acatar as sugestões do vendedor com maior facilida
de e menor objetividade (lembramos que produtos de consumo durá
vel geralmente de6andam ~ais venda pessoal do que outros tipos
de bens). Temos ciência, tamb~m, de que o índice de devoLuçáo

de apa~elhos domésticos ~s financeiras ~ atualmente elevado.
Seria, este fato, ~m sinal claro de irracionalidade no processo
de decisão de comp~a por parte deste consumidor?

Sabemos que a demanda pode ser afetada pela propaganda e
por fatores controláveis pela empresa (os nâo~controláveis es
tariam relacionados ~ açâo competitiva de outras empresas, por
exemplo). Dessa forma, poderíamos afirmar que, se há manipula
ç~o da demanda, quando a empresa usa determinados artifícios de
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venda e propaganda, na faixa de mercado com renda familiar inf~
pior ou igual a três salários-mínimos, ela estaria realmente se!:
vi~do aos objetivos e necessidades reais do mercado? Se nao
~or ~tica e racional, talvez sua estrat~gia nio ~steja sendo a
mais adequada.

Existem, naturalmente, custos mercado16gicos, preços e ou
tros elementos do sistema de mercadizaçio a que pode estar su
jeita a demanda. Al'~m disso, melhorias no produto podem (e de
vem) ser introduzidas, com a finalidade de expandir a demanda,
mas muitos consumidores de baixa-renda nem sequer se apercebem,
destas qualidades invis!v~is, ou_seja, certas características e,
dimensões funcionais do produto, a um primeiro contato. Por is
so vemos a propaganda como um instrumento mercad6l6gico de gra~
de validade, quando torna possível uma associaçio mental entre
as qualidades dos produtos e as suas respectivas marcas, forne
cendo elementos para a formulaçio de um critério de escolha ria
tomada de decisio de compra. ,Quando utilizado como instrumento
de persuasio, do ponto de vista do marketing social, comprova-
-se a preocupaçao com o produto, e nio com as necessidades ou
desejos do consumidor do segmento específico. Procuramos detec
tar, portanto, ao longo da dissertaçio, alguns parâmetros com
respeito aos critérios de compra do consumidor.de baixa-renda.

No caso da penetraçio dos aparelhos eletrodomésticos, do
ponto de vista empresarial, supomos/existir duas estratégias:
uma, a que levarià a empresa a fu~'lr dos riscos advindos do mer
cqdo de baixa-renda, assumindo, entio, a estratégia de sofisti

I

caça0 para garantir sua rentabilidade, colocando seus produtos
junto a consumidores menos afetados pela reduçio do poder aqu2:,
sitivo. Neste caso, a empresa optaria por um segmento de renda
mais elevada, orientando unicamente para ele seu composto merca
do16gico. A outra estratégia seria a de nao excluir, mas incor
poraro segmento de baixa-renda, adaptando a linha de produçio

,
de forma a torná-ia ágil e versátil para atender às necessida
des das classeS A~ B, C e D. Um mesmo aparelho seria produzi
do, então ,com diferentes níveis de sofisticáção, diferentes pre
ços, formas de pagamento e sub-compostos de comunicaçio, deacor
do com o segmento de renda a ser idealmente atingido. Ambas es
tratégias visam, aparentemente, 'satisfação de necessí.dade s ou
desejos reais de um consumidor específico.
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Uma vez feitas estas colocações, justificamos o que nos l~
vou a pesqulsar, em nosso estudo, a orientação de algumas da$
empresas produtoras deeletrodom~sticos.

Considerando, por fim, a amplitude do assunto, possibili
tando uma imensa gama de aspectos a serem explorados, dada a es
cassez de publicações a respeito do mesmo, vemo-nos obrigados.a
restringir a uma aboFdagemespecífica, deixando para etapas po~
teriores, ou para estudos que outros se proponham eventualmente
a efetuar, o que agora não podemos abarcar.

A import~ncia da dissertação est~, dentro do prisma acad~
mico, em pe~quisar o comportamento verbalizado dq consumidor de
eletrcdomésticos no mercado de baixa-renda, bem como a orienta
ção das empresas produtoras com relação a ele, oferecendo, do
ponto de vista pr~tico, algumas sugestões. Pela.própria natur~
za do estudo, almejamos que os par~metros nele estabelecidos po~
.sam servir de suporte para novas pesquisas no campo da Mercado
logia.

P R E S S U P O S T O B Ã S I·C O

Dado que as empresas produtoras de eletrodomésticos nao têm
a preocupaçao com a faixa de mercad6 de até três sal~rios-míni
mos (inclusive) de renda familiar, não a considerando como um
segmento potencial, é possível confrontar o comportamento verb~
lizado do consu~idor deste nível de renda, com a orientação mer
cadológica de algumas empresas produtoras do setor.

i



C A P t T U L O 11

FUNDAHENTOS TEORICOS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

o objetivo deste capítulo ~ apresentar uma revisio biblio
gr~fica do material diiponível, quer a respeito do tema, quer
sobre os principais conceitos implicados no trabalho, vindo a
assumir um posicionamento e delinear o esquema conceitual a ser
adotado.

Em primeiro lugar, determinamos como bâs í.cos para nossa anâ

lise,os conceitos de mercado, segmentaçio de mercado e mercado
de baixa-renda. Naturalmente, conseguir um levantamento compl~
to de todos os autores que, ao longo do tempo, efetuaram estu
dos sobre estes conceitos, pareceu-nos uma pretensio pueril, da
do o extenso volume de publicações existente. Al~m do mais, nao
é a finalidade precípua desta dissertaçio. Restringimo-nos, por
tanto, a registrar alguns enfoques que, dentro da Mercadologia,
soaram-nos como de maior importância, pelas alteraçõés e inova.-
çoes que trouxeram aos significados tradicionais dos termos an~

I ~ lisados. Para tanto, selecionamos alguns autores que, talvez,
nem correspondam aos nomes mais brilhantes do marketing hodier,.
no, porém que, a nosso ver, aprese9faram uma abordagem clara,

1:· concreta e concisa, corno é o nosso' intuito. Anâ Lí.s es mais apro
fundadas podem ser encontradas em inGmeros livros-textos (3 di~
posição em livrarias e bibliotecas), peri5dicos nacionais e es
trangeiros, teses, etc.

Urna vez apresentada a revisão bibliogr~fica sobre cada um
dos três conceitos b~sicos, estabelecemos a nossa definição dos
mesmos, para fins do presente trabalho.

Em terceiro lugar, procuramos reunir uma. parte do material
disponível sobre o tema. Deparamo-nos com um amontoado deinfor
maçoes esparsas, por vezes desconexas, mas que poderiam servir
como fonte para estudos ulteriores. Embora algumas destas infoE
mações não nos resultassem de aplicaçio direta na monografia, se
ja pelo motivo que for, quisemos deix~-las aqui indicadas como
colaboração a f utur-os pesquisadores ou estudantes de Mercadolo
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gla que, eventualmente, possam delas Vlr a fazer uso.

LEVANTAMENTO 'BIBLIOGRÃFICO SOBRE OS CONCEITOS

HERCADO

A mais remota concepçao de mercado, de que temos notícia é
a de um lugar ou irea geogrificano qual os vendedores e compra
d '-. - - 5-ores atuam e os fuens sao oferec~dos a venda e mudam de maos. '

Diversas açepçoes, no entanto, sao hoje admitidas para o
conceito de mercado, tanto na teoria econ3mica, como nos negª
C10S em geral, ou na Mercadologia especificamente." Resumimos a
questão em como é aplicado o termo, e aí tem início uma certa
confusão. Podemos ouvir ou falar em mercado de capitais, merca
do automobilístico, mercado local e nacional para materiais de
produção, mercado atacadista e varejista de cereais, etc., eper
cebemos que a palavra mercado vai assumindo diferentes signifi
cados.6

Em 1960 a AMA - American Marketing Association - já torna
va públicas duas definições que pudessem padronizar, de alguma
forma, a interpretação, e orientar estudos e pesqulsas, do po~
to de vista da Mercadologia:

O mercado ê um agregado de forças ou condi,
ções em que compradores e vendedores tomam
decisões que resultam na transferincia de
bens e serviços.

E:

O mercado ê a demanda agregada de comprado
res potenciais de um produto ou serviço.7

5. Toledo, Geraldo Luciano, "Segmentação de Hercado e Estraté
gia de Marketing", Tese de'Doutoramento, FEA/USP, são Paulo:
1972, pp. 5-6.

6. Idem, p. 5.
7. Marketing Definitions, A Glossary of Marketing Terms, comP2:

lado pela Committee on Definitions of the American Ma.rketing
Association, Ralph S. Alexander, Chairmain, l~SO, p. 15.
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Na pr1me1ra definição, maior ~nfase ~ dada ~ transação em
Sl de um produto ou serviço, ou seja, aos agentes da compra e
da venda que, reunidos, constituem o mercado. Já na segunda, a
significação do termo assemelha-se um pouco mais ~atualmente em
pregada por grande parte dos autores. O mercado, nesse caso, ~
formado pelo conjunto de compradores potenciais que procuram,
quer por necessidade, quer por desejo, um determinado produto:
ou serviço.

Poucos anos mais tárde, em 1967, King demonstrava a sua in
terpretação do conceito, dizendo que, qua.ndo se fala de mercado
de televisores, mercado de aut omôve l ou mercado. de jovens, está
-se atribuindo ~ palavra mercado O significado de um conjunto
de consumidores potenciais que possuem alguma característica em
comum: o desejo pelo produto televisor, o desejo pelo produto
automóvel ou o grupo de idade.8

,.

Em 1971, McCarthy ampliou esta visão, analisando o concei
d d d9 - . -to e gra e de merca o, em que, tambem, apenas os consum1dores

potenciais são considerados. O mercado corresponde a um quadro
riscado por linhas entrecruzadas, como num tabuleiro de xadrez,
conforme suas características relevantes. Cada quadrado corre~
ponde a um mercado menor e mais homogêneo. Dessa forma,' quando
elaborada uma grade para um mercad0 de roupas para homens, por

'"exemplo, somente características pr-ópr-Las de homens constariam
da grade, enquanto as de crianças e mulheres. não seriam considei radas, por não constituírem geral~ente consumidores potenciais
nesse mercado.

8. King, William R., Anãlise Quantitativa em Administração Mer-
cado16gica; traduçâo de Milton Gadret e Carlos Kronauer:(~io
de Janeiro: FGV/USP, 1975), p , 99 (O original foi publicado
em 1967).

9. Credita-se o t.ermo gen~rico "grade de mercado" ao Professor
J.R. Malone, daCollegeofBusiness Administration, Unive:rsity
of Notre Dame; USA. McCarthy, E.J., Marketing Bãsico: Uma
Visão Gerencial; tradução de Jorge Nunes (Rio de Janeiro:
Zahar, 1976), p. 78(0 origi~al foi publicado em 1971~ o ~ue
nos interessa de_modo especial pela sequência cronológica do
aparecimento dos conceitos).
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Quadro n9 1

Grade de Mercado para um Produto-
- Área de Necessidade

mercados - alvos
! potenciais
I

I

I
- I~ ~ ~ 1 .

Todos os outros

No caso do exemplo citado, o referente a cr-a ança s e mu1he
res poderia constar do retângulo pontilhado todos os outros,
abaixo dos mercados potenciais. Para fins práticos, no entanto,
como nem crianças nem mulheres fazem parte domercado potencial,

-10ambos não necessitam ser incluídos na grade.

o termo mercado, então, como Kotler examinou em 1972 pode
ser compreendido de diversas maneir~s. Para um comerciante, o
mercado ~ um lugar onde el~ disp~e:suas mercadorias para serem
vendidas ao cliente necessitado. Para um investidor, o mercado
é um lugar onde são negociados, portanto c~mprados e 'vendidos,
títulos, bônus, aç~es, etc. De forma um pouco mais completa, pa
ra o mercad610go o mercado se constitue de todos os indivíduos
ou organizaç~es que sejam potencial ou efetivamente clientes p~

11ra um determinado serviço ou produto.

Christine e Dean Ammer, áo definir o termo mercado, apre
sentavam recentemente cinco diferentes sigriificados, dentro da

10. McCarthy, Marketirig Básico •.. , p. 78.

11. Kotler, Philip,Administrasão de Marketing: análise? plane-
jamento e controle; traduçao de Meyer Stilman e DanlloA.No
ronha (Sao Paulo, Atlas, la. edição, 1978), p. 138 (O origi
nal foi publicado em 1912).
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Economia ou da Administração. Restringimo-nos aqui a um único,
que nos parece condizer mais com o sentido em que é utilizado na
Mercadologia:U

A demanda por um produto ou serviço,
por exemplo, o mercado de trigo.

como,

Com uma abordagem mais profunda, em 1978, Fox e Wheatley
definiram o mercado como sendo um grupo de compradores com si~
nificativo potencial de compra e desejos ou necessidades 1nsa
tisfeitos, que possuem meios para comprar, e a quem o comercian

d . 1 . 13 A . d d .te po e servir ucrat1vamente. sSlm,o merca O eve possulr
um volume de compradores potenciais suficientemente elevado pa
ra garantir uma compensadora margem de lucro sobre as vendas. O
mercado de intermediários, porém, ainda que seja restrito em nú
mero, deve representar um volume de vendas substancial. Além
disso, é preciso que existam algumas necessidades e desejos ai~
da não satisfeitos, para que exista o mercado. Em economias
adiantadas, há mercados para produtos com um avançado nível de
especialização, enquanto em países subdesenvolvidos até mesmo
necessidades básicas ainda estão por ser supridas. Também, há
uma diferença entre necessidades e desejos. Um determinado pro
duto pode satisfazer a uma necessidade objetiva, mas não da for
ma pretendida ou esperada pelo comprador., Ao mesmo tempo em que
uma empresa procura produzir bens e serviços que satisfaçam ao
consumidor, ela assume como objetivo alcançar a máxima lucrati

./

vidade a longo prazo. Vem daí a sua preocupaçao com os me10S
dê que o comprador dispõe, seja para o pagamento a vista, seja
para o cr~dito. Por fim, somente quando todas estas ~aracterí~
ticas se reunirem, é que· fica constituído um mercado. Os recur
sos à !disposição do comprador devem não só garantir a rentabili
dade do negócio para o produtor e intermediários, mas simulta
neamente devem cobrir os custos implicados. Do ponto de vista
'mercadológico, portanto, é indispensável a identificação das ne
necessidades ou desejos do consumidor e a criação de produtos ou
serviços para satisfazê-los . De outra forma, o termo mercado
não seria corretamente empregado, podendo indicar apenas um gr~

12. Ammer, Christine and Ammer, Dean S., Dictionary of Business
and Economics(New York~ The Free Press, 1977),p. 257.

13. Fox, Edward J. and Wheatley, Edward W., Modern Marketing
(Il1inois: Scott, Foresman and Company Glenview, 1978),p.4~
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po de consumidores que a empresa - orientada para a produção
. . . . d i " d 14atlnglrla ln lscrlmlna amente.

Cabe, então, alinhavar umas poucasid~ias a respeito dos
motivos que levam um consumidor a procurar um produto. Para is
so, Maslow formulou um esquema no qual as necessidades humanas
se estabelecem de acordo com a hierarquia que discriminamos no
quadro abaixo. 15

Quadro n? 2

Maslow e a Hierarquia das Necessidades

FIsICAS

1.- Fisiológicas - os fundamentos da sobrevivência, ln
cluindo a fome e a sede.

2.- Segurança - preocupação com a sobrevivência física,
com a cautela costumeira que poderia ser negligen
ciada no esforço para satisfazer a fome e a sede. -

SOCIAIS

3.- Relacionamento e amor - esforço para se ser aceito
por membros a nt í.mos da própria família e para se ser'
uma pessoa importante para eles. Este esforço pode
ria tamb~m incluir outrem a quem a pessoa se sente
muito chegada.

4.- Estima e status - esforço por atingir
elevada em relação às outras pessoas,
sejo de poder, reputação e prestígio.

uma posição
incluindo o de

PRÓPRIAS

5.- Auto-realização - um desejo de saber, de compreen
der, de s~stematizar, de organizar e de construir
um sistema de valores.

Notamos que Maslow nao se limitou a en~merar as necessid~
des de forma aleatória, mas que as dispôs numa ordem específica,
de modo que a primeira tem pri.oridade sobre a segunda, a seguE

14. Fox and Wheatley~ Modern Marketing ... , pp. 48-51.

15. Maslow, Abraham H., Motivation and Personality (New York:
Harper & Row, PUblishers, 1954), p. 6.
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da predomina sobre a terceira, a terceira prevalece sobre a qua.E
ta, e assim sucessivament~. Poderíamos pensar, então, 4ue num
dia de verão em um país tropical, quando a tempe~atura chega a
atingir 459C, uma jovem que sinta sede (necessidade 1) dificil
mente se preocupará com a demonstração do teorema de Pitágoras
(necessidade 5), ou com a opinião de suas amigas a respeito do
último vestido que comprou (necessidades 3 e 4), ou com o tipo
de colchão que tem em sua cama, onde descansará ~ noite,
repor suas forças (necessidade 2).

para

De maneira análoga, ao analisar o comportamento de compra
verbalizado pelo consumidor de eletrodom~sticos, no mercado de
baixa-renda, procuramos tomar como base a hierarquia de Maslow
e perceber, se possível, as distorções ocorridas.

Dada a complexidade e a singularidade inerentes aos dife
rentes tipos de mercado, Kotler idealizou uma estrutura comum
que possibilitasse detectar os pontos-chave de um determinado
mercado: os quatro O e P. Com esse esquema, facilmente perceb~
mos quais são as qualidades essenciais e as características op~
racionais do mercado. As perguntas: quem, o que, quando, onde
·e como, definem os quatro O:

!
oi.r
::

1. o que o merc.;ldocompra?

2 • Por que ele compra?

3 . Quem compra?

4. Como ele compr~?

Objetos de compra

"

Objetivos de compra

organização para çompra

Operações de organiz~
ção de compra

A partir disso, define-se um composto mercadológico especí
fico, os quatro P:

Produto - refere-se ~ linha e qualidade, marca, embalagem, ser
viços, etc.

Preço - considera o preço básico, ofertas e descontos, créditos,
transportes, etc.

Pontos de distribuição e de venda - abrangem os tipos de canais,
sua localização, a logísti
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ca mercado16gica e as vendas territoriais.

Promoção abarca a propaganda, a venda pessoal, a promoçao de
vendas e a publicidade.16

Para efeito do presente trabalho, os quatro O serviramde
suporte para o trabalho de pesquisa junto ao consumidor. Na ex
pectativa de conhecermos a real existência de um mercado de bai
xa-renda para os eletrodom~sticos, as quatro perguntas-chave nos
fornecem elementos fundamentais. Os quatro P, por consti~uirem
preocupação central dos produtores , possibilitam melhor compreen
são da orientação demonstrada nas poucas entrevistas, mas sua
an~lise espec!fica foge aos nossos objetivos prec!puos.

Conhecemos~ tamb~m, que um moderno sistema de marketing in
clui v~rias instituições, al~m da empresa e do mercado, propria
mente dito: fornecedores, concorrentes, intermedi~rios e as for
ças ambientais. 17 No quadro abaixo verificamos a vinculação
existente entre elas.

Quadro n9 3

Um moderno ~istema de marketing

T

E

C

N

O

L

O

G

I

A

E M I AO N OC

C

U

...JI

~ EMPRESA •

FORNECE INTERME NERCADO-DORES DIÁRIOS
CONCOR

~ RENTE"S"

L

T

U

R

A

A D M I N 1ST R A ç Ã O p fj B L I C A

Fonte: Reproduzido de Kotler, Administração ..., p , 61.

16. Kotler, Administração ... , pp. 139-140.

17. Idem, pp.60-61
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A anâlise da relação entre a empresa e seus fornecedores,
concorrentes e intermediârios não constitui nossa preocupaçaQ
no momento. O que, sim, parece-nos de importâncià para o pr~
sente estudo, é a influência que as forças ambientais, a saber:
economia, administração pública, tecnologia e cultura, possam
vir a exer-cer- sobre a interação empresa-mercado, dentro do pon
to de mira do marketing ~no quadro, a seta em destaque).

Como explanamos no capítulo I, o nosso é um trabalho depe~
quisa mercado15gica, não podendo contribuir para ele unicamente
parâmetros intrín~ecos ao mercado-alvo (como características do
consumidor, por exemplo), e nem so a empresa produtora (como es
tratégias ,programas, orientação em geral). Embor-a nosso obj~
tivo, se concentre mais especificamente sobre o consumidor - atra-ves do comportamento verbalizado - e sobre as empresas produto
ras de eletrodomésticos - apenas quanto à sua orientação - par~
ceu-nos necessário consolidar alguns dados recentes, a partir
:de publicações em peri5dicos,que.,nos permitissem conhecer a si
tuação tanto dos consumidores quanto dos empresârios do setor
eletro-eletrBnico, em face da atual conjuntura brasileira. De
ter-nos-emos sobre este aspecto na terceira parte do presente
cap(tulo.

~SEGMENTAÇXO DE MERCADO

Segmentação de mercado é dos temas malS controvertidos e
debatidos dentro da Mercadologia.' Ao mesmo tempo em que o con
ceito de mercado foi sofrendo alterações, à medida que determi
nados grupos da sociedade apresentavam características determi
nadas, justificando a produção de bens e serviços específicos,
o conceito de seg~entação de mercado também passou por transfor
maçoes.

A forma de ençarar o mercado como um conjunto de consumid~
res indiferenciados em suas necessidades e -desejos prevaleceu
durante bastante tempo na esfera empresarial. - Com a intensifi
cação da concorrência, pela di~inuição dos custos decorrente da
uniformidade da produção e da similaridade do produto, surgiu a

18necessidade de se diferenciar o produto, atribúindo-lhe carac

18. Kotler, Administração •.. , p. 234.
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ter!sticas individuais, tamanhos, opç5es, etc., que os vendedo
res utilizam como suporte dos seus esforços mercadológicos.

Em 1956, Wendell R. Smith j~ explicava a.diferenciaçio do
produto como uma preocupaçio em ajustar a demanda ~s condiç5es
de oferta favor~veis ao vendedor, enquanto se formava uma idêia
de segmentaçio j~ ~oltada pa~a a estratêgia:

A segmentaçio baseia-se no desenvolvimento
do mercado~ do ponto de vista da demanda~ e
representa um ajuste racional e mais preci
so do produto e do esforço mercadológico às
necessidades do consumidor ou do usuirio.~

Resumindo a visio de Smith, a segmentaçio de mercado con
siste em encarar um mercado heterogêneo como um conjunto de mer
cados menores heterogêneos, atendendo a diferentes preferências

20de produto, dentre importantes segmentos de mercado.

Da mesma forma, para Kotler o tonceito de segmentaçio de
mercado aparece como uma div í sâo do mercado em grupos homogêneos
de compradores, sendo que qualquer deles pode ser selecionado
como meta de mercado a ser atingida com um composto mercadológi
co diferente.n Ele afirmava, em 1967:

Como o vendedor pode determinar que caracte
rísticas do comprador produzem a melhor dI
visio de um determinado m~rcado? O vende
dor não que r tra tar todos os c1ien tes da meS
ma forma, nem tampouco quer trati-los todos
de maneira diferente.~

~uma abordagem mais atual, Rosemberg dizia que consumido
res com características semelhantes (educaçio~ renda, estilo de
vida~ padr~es de compra, etc.) tenderão a apresentar necessida
des e desejos característicos, que eles expressario atrav~s de

19. Smith, Wendel1 R., "Product Differentia,tion and
Segmentatlon as Alternative Marketing Strategies",
of Marketing, XXI (July 1956), p. 5.

Market
Journa1

2O. Idem, p . 6.

21. K6tler, Administrasio .~., p. 73.

22. Idem, p. 236
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d - d b-· 4'. 23pa roes e consumo tam em caracter~st~cos. Denominou segme~
tos de consumidores a estes grupos de consumidores reconhecidos
no mercado. Cabe à empresa selecionar o me rcado+-aLvo em que vai
concentrar seus esforços mercado16gicos. Buscando novas oport~
nidades, ela procura analisar os consumidores dentro de seu co~
texto, de seu ambiente, verificando as influências exercidas so
bre seu comportamento.

Para Smith, é natural que, recentemente, vários obstáculos
venham se opondo à implementação da estratégia apropriada: reco
nhecer o que o consumidor precisa, em um determinado momento, é
das tarefas menos dificultosas. A adapta~ão do produto às ca
racterrstic~s demandadas, os apelos promocionais adequados, o
risco de atingir um segmento específico sem que os demais sofram
uma desagregação desnecessária e, principalmente, o grande vol~
mede dados indispensáveis a um planejamento eficaz e racional
da estratégia, é que constituem a maior preocupação das empre
:sas.24 Como podemos observar é a import~ncia da pesquisa merca
d016gica que se fez sentir, tanto em nível acadêmico como no ~m
bito empresarial, a partir da segmentação de mercado. ~ a pe~
quisa que, por seu caráter eminentemente empírico,· vai definir
o t;po de segmento, e as variáveis de segmentação adequadas às
diversas situações de mercado. ~ exatamente nesse sentido, que
a pesquisa vem assumindo um papel preponderante na tomada de de
cisão dos empresários: os dados levantados empiricamente forne
cem par~metros para critérios corretos de segmentação.

Como segmentação de mercado é um conceito relativ~mente no
vo, os empresários podem estar selecionando segmentos, com uma
certá const~ncia, consciente ou inconscientemente, durante vá
rlOS anos. Os produtos são, há muito tempo, destinados a seE
mentos especrfico~, de acordo com variáveis demográficas de com
portamento do consumidor. Somente nos últimos anos, porém,
maior ênfase vem sendo dada às atitudes, estilos de vida, nece~
sidades e problemas do consumidor. Natural~ente, esta grande
sofisticação no processo de segmentação do mercado exige, para

23. Rosemberg, Larry J.; Marketing (Englewood Cli~fs, NewJersey,
Prentice-Hall, Inc., 1977), p. 37.

24. Frank, Ronald E., Massy, William F. e Wind, Yoram, Market
Segmentation (Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice -Hall,
I n c.. , 1972), p . 6.
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a tomada de decis50, um volume bastante mais extenso de info~ma
ç~es disponIveis. A qualidade destes informes tamb~m deve ser
melhorada, de modo que a pesquisa, para segmentação, assume um
caráter primordial. Sua contribuição não se restringe à defini
ção de segmentos adequados para a mercadização de novos produ
tos, mas visa tamb~m reposicionar os já existentes. Já podemos
deduzir que limi taç(";esoperacionais surgem rapidamente, e sabe
mos que muitos estudiosos da Mercadologia já se mobilizaram no
sentido de analisar funç~es, criar modelos, etc. para agilizar
a tarefa do pesquisador, em face de todas as restriç~es que lhe
- 25sao apresentadas.

Para Frank, Massy e Wind duas quest~es devem ser corisidera
das: em primeiro lugar, do ponto de vista da empresa, faz-se ne
cessário definir claramente as variáveis que servirão corno su
porte para a segmentação, e qual a extensão desse processo, de
modo que sejam aplicados recursos em segmentos específicos, at~
o ponto em que os retornos crescentes estejam nivelados emtodos
os segmentos. Assim, os segmentos que apresentassem maior po
tencial receberiam mais recursos, antes que seus retornos de
crescentes permitissem uma quedá da resposta à alocação, ao mes
mo nível que o segmento mais desprezível. Resulta indispensá
vel, para tanto, um perfeito conhecimento de pormenores refere~

! :: tes à estratégia de segmentação, no que concerne, por exemplo,
I às divis~es de renda, classe social, ciclo de vida, etc. Isto,
~ sem dGvida, requer dás empresas esmerada habilidade, p01S de

;!: qualquer- decisão sua, decorrem sérias .ímpí í.caçôe s . Em segundo
I lugar, a extensão do processo de segmentação vai depe~der, em

grande parte, dós custos inerentes à aquisição de dados e ao de
. ~f . 26 Amb .t t .senvolvlmento de planos especl lCOS. . as constl uem res rl

ç~es consideráveis à implementação de estrat~gias de segmenta
. -çao.

Segundo McCarthy, para que se desenvolva eficazmente uma
estratégia de marketing, resulta indispensável que se selecio

, nem grupos específicos de consumidores a atingir, desenvolvendo
um composto de marketing adequado a esse mercado-alvo, conforme

25. Levine, Phil, "Locating Your Customers in a Segmented
Market"-, Journal of Marketing, October 1975, pp. 72-73.

26. Fr-ank , Ha ssy i and Wind, MarketSegmentation, p. 175
r)
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f 1- ... - . 27 H t d:atores contro avelS e lncontrolavels de c~da empresa. us a
reforça esse enfoque, enfatizando o papel do pesquisador, qu~
eleveexistir em toda empresa. o pesquisador, analisando a sele
ção de um segmento de mercado e procurando relacioná-lo com a
e s t r-at âgi a mercadológica adotada, tenta certificar-se da adequa
ção das medidas tomadas. Em primeiro lugar, toma uma pequena
amostra de consumidores para explorar possíveIs car-ac te r-Est i càs

do segmento. Logo, procura introduzir o mesmo procedimento em
amostras maiores, controlando cada estágio e ainda não dando por
definitivas as descobertas feitas. Por fim,utiliza várias me
didas na coletad~sdados, observando diferentes bases pote~
ciais de segmentação. Suposições pré-co~cebidas podem viesar

. 28os resultados, de forma que é melhor que não eXlstam.

Seleção do Segmento. Rosemberg enumerava, em 1977, quatro
critérios para avaliar a seleção de um segmento-base.

mensurabilidade - deve ser possível medir as características
do mercado. As vezes, isto é fácil'Cpopu Laçâo de uma cidade,
idade dos habitantes, nível de formação educacional, etc.), po
rém há determinados fatores como status, qualidade, etc. que
c- consumidor procura num produto, que resultam de difícil men
suraçao .

.~ tamanho - O segmento deve ser suficientemente amplo para com
pensar os esforços mercadológicos.nele concentrados. Assim,
deve haver um contingente de compradores potenciais bastante
grande, a ponto de prover a cobertura dos custos de produção
e de mercadização, e ainda garantir uma razoável r~ntabilida
de do produto

- acessibilidade r o segmento deve ser acessível aos esforços
mercadológicos da empresa. Os compradores devem estar em con
tato.com o produto através da mIdia e de seus locais de com
pra.

- sensibilidade dd mercado - um segmento nitidamente definido
deve reagir a alterações em.qualquer elemento do composto mer

27. McCarthy, Marketing Básico ..., pp. 75-76 •

28. Hustad, T.P., Hayer, C.S. and Whipple, T.W., "Segmentation
Research Works If ...", 1974 Combined Proceedings (Chicago:
American Marketing Association, 1975), p. 23~
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.A o 29ca do l.og í co ..

Dentro desta mesma linha de raciocrnio, Richers completà
que com base nos dados prim~rios e secund~rios d~ que a empresa
disponha, procuram-se determinar tamanho e caracterrsticas do
segmento a ser delineado. A .empresa, antes de adotar a estraté
gia segmentativa, deve estar segura de que o segmento apresenta
potencial suficientemente amplo para justificar a concentração
de esforços ou adaptação do produto ~s necessidades ou prefer~~

d d
°.AO J)Clase um pequeno grupo e consumldores ou usuarlO.

A classificação dos compradores potenciais de um segmento
é feita conforme inúmeros diferentes critérios.

A segmentação geogr~fica compreende mercados urbanos ou ru
rais, do Norte, Sul, Leste ou Oeste, e ainda de regiões com ca
racterrsticas clim~ticas trpicas; condições de vida, língua ou

o - ~costumes culturals determinam uma segmentaçao cultural.

A segmentação demogr~fica é uma maneira de subdivisão do
mercado de acordo com vari~veis demogr~ficas do tipo idade, se
xo, nacionalidade, religião, raça, classe social, nrvel deedu
cação, tamanho da.família, ccupação, ciclo de vida da f amf Li.a ,

etc. Uma vez detectada boa correlação entre este tipo desegme~
tação e vendas de muitos produtos, as variáveis demogr~ficas v~m
sendo cada vez mais procuradas para a identificação de um seg
mento específico. Quando o nrvel de renda é a variável adequa
da para o estudo de pesquisa, pode ser subdividida em tantas fai
xas quantas sejam necess~rias ou úteis para a an~lise'l~

A segmentação por estilo de vida, também chamada psico-seg
mentação, surge a partir de variações na personalidade dos com
pradores. A segmentaçao por estilo de vida ê útil, porque po~
sihLlita uma importante e única visio do mercado. Começa com

29. Rosemberg, Marketing. pp~ 153-154.

30. Richers, A Estratégia ... ;P: 90J{o

31. Steward', John B., "Functiona1 Features in Product Strategy",
Harvard Business Review, mar/abr., 1959, reproduzido em
Bursk, EdwardC. & Chapman, John F. Ced.), Modern Marketing
Strategy (Nova Iorque: The American Lí.br-ar-y,1965), p , 173.

32. Kot1er, Administração ... , p. 238.
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as pessoas - seus estilos de vida e motivaç~es - é depois deteE
m i na a influência de vários fatores de marketing sobre suas vi.

33das. Esta perspectiva facilita um conhecimento mais profundo
do mercado em si, e especialmente dos consumidores-alvo. Embo
ra esta variável de segmentação seja de maior utilidade para o
planejamento da propaganda, achamos válido mencioná-la aqui, por
se tratar de mais um brit~rio de segmentação existente, e de
grande aplicação para uma ampla gama de produtos.

A segmentação por benefícios visa subdividir os comprado
res, n~o de acordo com noç~es a priori dé grupos demográficos ou
psicográficos em nossa sociedade, mas, sim em relaç~o aos vários
beneficios que o comprador pode estar procurando no produto em

'. ~ 35partl.cular. Quem primeiro propôs esta estratégia foi Haley,
qUe a considerou de grande valor para diversos tipos de produto,
no sentido de tornar não s5 o produto, como os programas de

- . - ~. 36marketing da empresa menos vulneravels a concorrenCla. As van
tagens e benefícios procurados em um dado produto, portanto, é
que determinam a existência do segmento, conforme este critério.
Para a escolha ,dos benefícios a empresa necessida, em primeiro
lugar~ verificar se os motivos declarados são os motivos reais
e, depois, se o número relativo de
motivo foi estimado corretamente.
saz dific1l1tosas.31

pessoas em cada segmento de
Ambas as tarefas resultam as

A segmentação por volume, como'Kotler bem explica, começa
sem noç~es aprioristicas quanto i'melhor maneira de segmentar o
mercado. Em vez disso, o vendedor d istin gue entre os! grandes,
m~dios e pequenos usuários e os n~o-usuários do seu produto. Em
seguida tenta descobrir se esses grupos diferem demográfica ou
psicograficamente.· Está particularmente interessado nas carac

33. Plummer, Joseph T., "The Concept and Application of Life
Style Segmentation"~Journal of Marketing, January 1974, p.
33.

34. Kotler, Administração ..., p. 243 .

35. Haley, Rus sel J., "Bene f i t Segmentation: A Deqision-Oriented
Research Tool", Journal of Marketing, July 1968, pp. 30-35.

36. Toledo, Segmentação , p , 73.

37. Kotler, Administr'ação , pp. 243-244.
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terrsticas do grupo dos grandes usuirios.~ Esta estrat~gia,
de diffcil implementaçâo, foi empregada por v~rias empresas de
renome no mercado norte-americano, e obtiveram resultados muito
positivos.

A segmentaçâo por fator de marketing visa subdividir os
consumidores em grupos que demonstrem reaglr a diversos fator~s
de marketing, como ofertas especiais, qualidade de produto, pro. ~
paganda varejista, etc. Este crit~rio coincide, de certa for
ma, com o de sensibilidade de mercado desenvolvido por Rosem
berg, e que comentamos a fls. 16.

Dentr~ de uma abordagem semelhante, Assael ~ Roscow elabo
raram um trabalho bastante profundo em termos dean~lise de seg
mentaçâo de mercado: evo Luç âo do conceito, objetivos e critérios·

lf) - -de escolha do segmento. Numa abordagem analoga a de segment~
çao por volume, desenvolvida por Kotler, os autores estabelece
:ram que o critério de comportamento para segmentaçâo de mercados
deveria ser uma resposta do consumidor a um determinado plano
de marketing em um determinado momento, ou a ufa mudança nos ní
veis do esforço de marketing ao longo do tempo. Além disso, pen
saram naverificaçâo da frequ~ncia de consumo de uma de~ermina
da marca, ou de diversos comportamentos de compra, para identi
ficar as predisposições ã compra de um dado produto.

A segmentaçâo por um único critério de comportamento, num
dado momento possibilitaria a diferenciaçâo dos compradores, em
pregando dados de cr oss+sect Lon , A este critério se, associam
as características do comprador, que discriminam o comportamen
to, para definir os segmentos. A vantagem desse critério resi
de na dificuldade de se conhecer continuamente fatores externos

ique afetam a resposta dos consumidores aos estímulos mercado16
gicos.

Uma outra abordagem, a definiçâo multiyariada de resposta

38. Kotler, Administraçâo .. ., p. 244 .

39. Idem, p. 244.

40. Assael, Henry and Roscow Jr, A. Marvin, "Approaches toMarket·
Segmentation Analysis", Journal of Marketing, October 1976,
vol. 40,n9 4, pp. 67-76.
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em um dado momento, pode assumir duas formas: a segmentaç~o por
cat~goria de produto, e a segmentaç~o por grupos de consumidores
de categorias semelhantes.

Dentro da segmen taçâo pelas respostas às mudanças de um úni
co estímulo mercadológico, ao longo do tempo, a elasticidade de
resposta individual ao estímulo de mark.e t i.nç seria um dado ideal.
Há, porém, dificuldades para- sua obtenção, em face da necessicta
de de u'a medida de resposta do consumidor, aO longo do tempo,
e controles suficientes para assegurar que mudanças de reaçao
são uma ~unção da~ varlaçoes no nível de estímulo.

Assael e Roscow explicam, por fim, a segmentação por dife
renças nas elasticidades de resposta a diversos estímulos simul
taneamente. Dada a extensão e complexidade do caso empregado
pelos autores para facilitar sua explanação, n~o nos é possível
efetuar aqui sua reprodução. Toda a análise, sem dúvida, resul
:tou proveitosa para muitos campos da estratégia de maT'keting e
de promoção.

Com base em estudos de Neidell, 41 Kotler indicou um último
cri~ério: a segmentaçio de produto-espaço, na qual os cbmprad~
res siosolicitados a compararas marcas existentes de acordo
com as similaridades percebidas e suas relaç~es eom suas marcas
•ideais. Através do uso de escalas multidimensionais não-métri-
cas o analista infere os atributos .latentes que os consumidores
estao usando para perceber a classe de produto. Em seguida,
através da anilise de conglomera~os, os respondentes ~io classi
ficados em diferentes aglomerados, internamente homogineos, mas
bastante diferentes dos outros aglomerados. Cada aglomerado de
respondentes percebe o produto de maneira distinta ou tem uma
marca ideal disti~ta. Então o analista ve se os diferentes
aglomerados tim caracterrsticas demogrificas ou ~sicogriffcas
distintas. Se tiverem, ele teri achado segmentos "naturais" ba

, ~seados em diferentes percepç~es ou preferincias de produto.

41. Ver Neidell? Lester A., "The Use of Nonrnet r-Lca L MuI tidimen
sional Sca Lí.ng in Marketing Analysis" , Jourrial of l1arketing-;
oct. 1969, pp , 37-43.

42. Kotler, Administração ••. , p. 249.
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Como percebemos, a segmentaç~o de mercado vem sendo alvo
de estudos e pesquisas t~criico-cient!ficasque denotam um cres
cente grau de aprofundamento. Resta, ent~o, verificar qual o
crit~rio adequado a cada situaç~o específica e, a partir dos re
cursos disponIveis, determinar o marketing~mixmaisconveniente.

Vantagens da Estratigia de Segmentaçio. Engel, Fiorillo e
Cayley apontaram, em 1972, diversos motivos porque resulta van
tajosa a estrat~gia de segmentaç~o. -

Em primeiro lugar, possibilita uma definiç~o mais precisa
do mercado, em termos de necessidades do consumidor. Os empre
sários passam a conhecer melhor o consumidor, e a raz~o de sua
compra.

Em segundo lugar, já que os empresários compreendem mais o
consumidor, podem elaborar 'planos e programas que atendam mais
diretamente às suas necessidades, procurando manter um planeja
mento sistemático para futuros mercados.

Em terceiro lugar, um programa cont!nuo de segmentaç~o
mercado reforça as habilidades do empresário para adaptaç~o
mudanças na demanda do mercado.

de
"-as

I.+, Em quarto lugar',o empresário j:emmelhores condições de ava
liar os ~ontos fortes e ,fracos de seus concorrentes. Ele pode
identificar os segmentos onde o concorrente atua com mais inten
sidade,adiantando-se na luta por alcançar melhor pa~ticip~ç~o
de mercado.

Em quinto lugar, a segmentação permite uma alocação mais
adequada dos recursos da empresa. Como exemplo, temos que o ap~
lo promocional e o produto poderiam estar coordenados, dirigi
dos diretamente ao segmento-alvo.

Por fim, a segmentação.permite uma correta fixaç~o de obje
tivos. Os mercados-alvo se definem operacionalmente, podendo. '

ser avaliado seu desempenho a partir dos padrões estabelecidos.
Com isso, formulam-se questões cr!ticas que facilitem a análise
(sobre campanha pUblicitária, ~eterminação dos preços, introdu

'.~.
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çao de nova marca, etc.).~

Do ponto de vista do vendedor, também, Kotler analisa os
beneffcios da segmentaç~o: estari situado numa posiçio que lhe
permita, com mais facilidade, notar e comparar as oportunidades
mercadol~gicas; conhecendo as diferentes respostas de marketing

dos diferéntes segmentos, poderi alocar mais eficazmente seus
recursos no seu orçamento total de mercado; fari, com maior pr~
priedade, os necessirios ajustes no ~roduto e nos apelos de mer

44cado.

Estrategias Relacionadas ã Segmentaçio. Embora a segmenta
ção seja considerada a pedra angular de muitas estratégias mer
cado16gicas, h~ outras abordagens relacionadas a ela: diferen
ciação doprodut6, integração do mercado, posicionament6 do mer

- 45cado e orquestraçao do mercado.

ESTRATÉGIAS RELACIONADAS

Posicionamento do
Mercado

----o
Orquestraçio do

Mercado

... -----:._-
(Composto '~

A /.-.•.... - - ~ ..•.
.-----, ...

~-::-~_L,' Composto '/
'- A ,,,'
" ..•. - - - '"

Fonte: Rosemberg, Larry J., Marketlng •..., p. 61

Murray A.,
( New York:

43. Engel, ·James F., Fiorillo, Harry F. and Cayley,
Market Segmentation: Concepts and AppTications
Holt, Rinehart and Winston, 1972), pp. 2-3.

44. Kotler, Administração , 'p. 237.

45. Rosemberg, Marketing , pp. 161-164 .
..
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Na diferenciação do produto existe uma diferença real en
tre o produto da empresa e o de seus concorrentes. O comprador
percebe o diferencial através da propaganda, da e~balagem e do
ponto de venda. Na segmentaç~o de mercado, porém, existe uma
diversidade na demanda do consumidor,de modo que o produto é
adaptado a estas diferentes necessidades. Em certas situaç~es,
essas duas estratégias podem ser usadas simultaneamente.

O posicionamento do mercado é uma estratégia utilizada nos
estudos de mercado em que a empresa deseja encontrar um segmen
to que esteja mends atendido pelas demais firmas. t criado, en

.. q{J
t~o, para este segmento, um produto ou serviço ..

.-,'

Integração do mercado é o contrário da. segmen ta çâo • Enq uan
to a segmentação de mercado procura satisfazer diferentes go~
tos, desejos ou necessidades dos compradores~ a integraç~o Vlsa
expandir o mercado, de modo que um produto possa concorrer num
-mercado mais amplo. 47 Para isso, assume especial importância a
pesquisa mercado16gica, que procura encontrarcaracterIsticas b~
sicas em consumidores de diferentes grupos do .mercado.

-~- .Orquestraçao do mercado e um problema que enfrentam as em
presas que, com um mesmo produto ou servlço, desejam atingir
.maí.s de um segmento. f preciso, então, decidir que parc.elõ.des
tes segmentos dever~ ser atendida •

./

Apesar de constituirem orientaç~es que divergem da segme.!}
taç~o, como abarcam os conceitos de mercado e segmento! que ora
analisamos, pareceu-nos v~lido mencion~~los em nosso trabalho.
Além do mais, são' constantemente mencionadas nas entrevistas ju.!}
to ~s empresas pr?dutoras dos eletrodomésticos.

Concluindo, é interessante notarmos como mudanças de con
cei tuação, ao Lorigo do tempo, implicaram em mudanças de aplic~

46. Kotler, Philip, Marketing for Nonprofit Organizations (Engle
wood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1975)·, p. 110. -

47. Achenbaum, Al vin C., "To Do 1s Not Necessarily to Know" ,
1974 Combined Proceedings (Chicago: American Marketing Asso
ciation, 1975), p. 12. .

48. Kotler, Nonprofit Organizations ••. , pp. 114-~19-120.
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çao. Para Smith, por exemplo, o importante era 'diferenciar o
produto no mercado, atrav~s da comunicaç~o. A segmentaç~o en.
tendida até mesmo como um subconceito de marketing, visa pen~
traI' a fundo no segmento-alvo a ser atingido, . concentrando os
esforços mercadológicos na parcela de mercado que seria a consu
midora (inversão em tecnologia, vendas e comunicaç~o). Já que
o investimento em um maior' volume de Lnf'or-maç âo se faz necessá
rio, é preciso conhecer com detalhamento os limites do segmento,
para qualificar o mercado. :t: por isso que, normalmente, a seg
mentaç~o envolve um risco considerável, exigindo estudos cuida
dosos.

Um outro conceito, que utiliza integralmente o composto mer
cadol6gico, e o de difus~o. Em termos históricos, se todas as
empresas de um ramo se preocuparem com o mercado como um todo,
como ocorre na difus~o, resulta enorme o gasto em propaganda,
porque é forte a concorr~ncia para um mesmo produto. Existe uma
concentraç~o, também 6hamada integraç~o, no mercado para todos
os produtos, de modo que, para cada empresa, a propaganda e a

SEGMENTAÇÃO DIFUSÃO

promoçao tornam-se o ponto-chave da estratégia. Demandam maior
volume de recursos, para que o mercado central conheça o produ
to, e a empresa encontre. os consumidores que mais compram.

Na difusão, a empresa produz para todo o mercado, indistin
tamente, para a grande média, para a maioria, enquanto na se~
mentação existe uma adaptação do produto ao segmento (~ linha).
Por isso, o produto é di.f ererrt e dos do concorrente ,é maa s ade
qu~do ao consumidor.
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~,
I

EMPRESA D I PU S Ã O MERCADO
'. .. .. '

rr

-~

EMPRESA S EG M E N T A ç Ã O ~ m
MElR€AiDC

Poderíamos estabelecer uma comparaçao, em termos de ponde
ração, da ênfase dada aos elementos do composto mercadológico
nos dois conceitos:

f

(.

COMPOS TO SEGMENTAÇÃO DIFUSÃO

Apresentação + + + +

Distribuição + +

Comunicação + + + +

//

I .,
. ~;

J!'.
::,.

Na segmentação, o composto-apresentação assume máxima
portância, pois ele é que vai fazer 'com que o produto !vá de

1m
en

contro com as necessid~des ou desejos específicos do consumidor
de um determinado segmento.' Para a difusão, no entanto, a apr~
sentaçãonão precisa ser tão enfática, pois o produto atenderá
aos consumidores indistintamente.

Com respeito ao composto-distribuição, verificamos que a
segmentação exige distribuição mais especializada, enquanto a di
fusão requer um cuidado menos especial, justamente porque V1sa
o mercado como um todo.

o composto-comunicação passa a ter um papel preponderante
na difusão: intensificam-se a venda pessoal (porque abrange o
mercado total, necessit~ndo maior nGmero de veridedor~s) e a co

_ municação em mas~a, pri~cipalmente através dos veículos rádio e
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televisão. Já a segmentação demanda uma venda pessoal mais se
letiva do que intensa, cuidando da maior qualidade dos vendedo
res. A propaganda ~ feita atrav~s de mIdia espetIfica (revis
tas, mala-direta, etc.).

Consideramos importante a diferenciação desses conceitos,
por sua implicação na alocação racional dos recursos em· cada
componente do marketing-mix.

MERCADO DE BAIXA-RENDA

perigault dizia, em 1977:

Consideramos que a renda familiar é a infor
mação basica, fundamental, para apreciarmos
qual é, realmente, a possibilidade aquisiti
va de um determinado mercado.49 -

Para ele, a renda familiar, no caso, significa o agrupamento
das pessoas que, dentro de um agrupamento familiar, trabalham e
contribuem com seus respectivos salarios para as despesas fami
I. 501ares.

Assim, à medida que um paIs se expanda economicamente, $ur
gem maiores oportunidades de traball)o,há maior número de pe~
soas trabalhando por unidade familiar, há maior participação
das possibilidades de consumo. Por essa razão, estudos periódi
cos da situação de renda familiar, e não da renda pess~al, é que
-vao poder determinar, em termos certos, qual a realidade do mer
cado sobre o qual se está trabalhando.

Perigault acredita, ainda, ~ue nio existe necessariamente
uma dissociação eritre a capacidade s5cio-econ~mica e a capacid~

49. Pronunciamento do Dr. José Elizondo Perigault, Diretor do
.IBOPE, em painel de debates no CONGRESSO BRASILEIRO DE
MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO, 1, Rio de Janeiro, maao 1977.
Anais. Rio de Janeiro, 1977, p. 97.

50. Idem, pp. 97-98.
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de do consumo, .comportamento social e polrtico.~ Dentro deste
raciocInio, existiria uma din~mica no sentido de uma particip~
çao, cada vez maior, de pessoas exercendo atividades remunera
das, em consequ~ncia haveria um acr~scimo em termos de renda fa
miliar que, por sua vez, possibilitaria um incremento de impo~
tos e de produção industrial nacional de bens duráveis. Pode
rIamos concluir que, em economias menos desenvolvidas, onde o
grau de analfabetismo ~ grande, o contingente de mão-de-obra não
qualificada que passa a participar do mercado de trabalho ~ ge
ralmente enorme. Ora, a geração de renda possibilita não só um
melhoramento sócio-econômico, mas tamb~m cultura. f comum ocor
rer uma ascensão vertical, de forma que as famIlias atingem um
mais elevado status sócio-econômico, com o passar do tempo, mu
dando inclusive de faixa de renda. Continuamente abrem-se no
vos campos de trabalho, de modo que se criam novos empregos, sur
gem novos consumidores, e assim sucessivamente. As grandes ca
madas de menor poder aquisitivo passam a ser as que realmente
:detêm o poder de consumo.

Em resumo: a evolução econômica de um país, o maior número
de pessoas trabalhando por unidade familiar, a contribuição dos
mei~s de comunicação no sentido de tornar o homem das 6lasses
menos abonadas um consumidor efetivo, sao fatores essenClalS na
formação do mercado de baixa-renda.

Considerando que cerca de 2/3.dos paIses do mundo se in
cluem na categoria de subdesenvolvidos e que, neles, a pirâmide
de distribuição de renda encontra-se habitualmente bas;tanteacha
tada, não seria descabido pensar, em níveis acadêmicos e empr~
sariais, no mercado de baixa-renda. Infelizmente, por~m, pouco
ou nada se tem feito neste sentido. Ao realizar um levantamen
to bibliográfico isobreeste conceito, não pudemos ocultar um cer
to desapontamento ao verificar que não existem trabalhos teóri
cos ~ respeito, d~ntre as publicaç~es de que dispGnhamos. Do
ponto de vista em~írico, sim, encontramos ~lgum material, que
consolidamos na t~rceira parte do presente capItulo. Esta lacu

..•.na, longe de nos desanimar, s~rviu-nos de estlmulo para desen
volver este trabalho com maior afinco, na esperança de que cie.!}
tistas teóricos venha~ a se interessar por esta área da Mercado

51. Perigault, in Anais ..., p. 98.,
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logia, de t~o grande relev~ncia no mundo atual.

ESQUEMA CONCEITUAL

Uma vez consolidadas algu~as abordagens quanto ~ conceitua·
ç~o te6rica de mercado,. segmentaçio de mercado e mercado de bai
xa-renda, faz-se mister apresentar nosso posicionamento, bem co
mo o esquema conceitual adotado por ri6s.

Neste estudo consideramos oi seguintes conceitos b~sicos:

MERCADO

Exis tem várias formas de se interpretar o.conce ito mer cado ,
uma vez que ele compreende cinco tipo diferentes, conforme'suas
características insti{ucionai~ específicas: o mercado produtor
(ou de bens de produção), o mercado consumidor (ou de bens de
consumo), o mercado revendedor, o mercado internacional e o mer

52cado governamental.

Ativemos-nos, no presente trabalho, somente ao mercado con
sumidor. Assim sendo,para efeito de nosio estudo, o termo mer
cado esteve sempre ligado ~ idéia de consumo de algum bem ou ser
viço.

i um grupo de consumidores potenciais e efetivos
que tim ~lgo em comum, quanto i expectativa em

em relaçio a um produto ou serviço.

Mercado

Osconsumidores, por sua vez, sao indivíduos ou lares que
compr~m os produtos para uso pessoal - mercado consumidor - e

d - . d 53naopara pro uçao ou reven a.

Há informes, a respeito das características de um mercado,
que desempenham um papel preponderante em sua definiç~o: o núme

52. Kot1er, Administração ..., pp. 138-139 •

53-. Idem, p. 139.
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ro de consumidores, seu poder de compra, suas necessidades e de
sejos peculiares, seus h~bitos de compra.~

A partir destes dados, o mercado pode ser dividido ou se~
mentado de forma apropriada, conforme as variáveis utilizadas;
geográficas, demográficas, psicológicas, de comportamento do con

• Isumldor, etc.

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

ê o aj us te do es forço· de marketing
e do produto às diferenças entre

os desejos E necessidades do co~sumidor ou do us~irio •

Segmentação de Mercado

.Assumimos que os consumidores apresentam desejos ou neces
sidades distintas ,com respeito a um mesmo produto, e por isso
esperam dele beneficios difer~ntes. Pensamos, entâo, na subdi
visâo do mercado em subconjuntos em que os consumidores demons
trem possuir caracterIsticas homogêneas. Qualquer destes sub
conjuntos ou submercados pode ser selecionado como meta a ser
alcançada com um específico composto mercadológico (os quatro P
de Ko t Ler-) , -..

visâo adequada:
Inúmeras variáveis podem servir de suporte para.:

.//

uma subdi

- geogrificas - que analisam características daregiâq, tamanho
do município, cidade ·ou área metropoli tana-padrâo, estatísti
ca, .densLdade , clima;

demogrificas - que estudam os consumidores sob o ponto de vis
ta de idade, sexo ,tamanho familiar, ciclo de vida familiar,
renda, ocupação, educação; religião, rala, nacionalidade, cla~
se social;

- psico16gicas - que consideram a compulsividade, gr~gariedade,
autonomia, conservadorismo, ·autoritarismo, senso de liderança
e ambiçâo. dos consumidores;

- de ~omportamento do consumidor - que ve~ificam sua atitude em

54. Kotler, Administração ..., p , 88 •
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relação ·~taxa de uso, est~gio de preparaçao, b~nef!cios
curados, uso final, fidelidade de marca, sensibilidade ao
tor de marketing.

pro
fa :

De posse das informações precisas, a empresa produtora ,de
eletrodom~sticosdefine umc~mpo a atingir, de acordo comas ex
pectativas dos consumidores, e os recursos de que disponha: p~
der~ ser (raramente) o total do mercado (população consumidora
efetiva ou potencial), ou uma parcela cuidadosamente seleciona
da (o segmento). Para essa tarefa, o pesquisador assume um p~
pel importantíssimo.

No nosso trabalho, o processo de segmentação por nível de
renda, numa primeira instância, assumiu maior importância. Em
se tratando de verificar o comportamento verbalizado pelo cons~
midor de eletrodom~sticos, num segmento de r~nda espec!fico, não
pudemos omitir diversos aspectos das demais vari~veis, que esti
veram implicados: características da reglao (urbana ou rural),
idade, educação, classe social, impulsividade, sugestão, ambi
ção, taxa de uso, benefícios procurados, fidelidade de marca,
vulnerabilidade aos esforços mercadol6gidos, e muitos outros.

Tentando selecionar os consumidores de aparelhos eletrodo
m~sticosno Brasil, por faixas de renda, deparamo-nos com, no
mínimo, tr~sgrupos: os de alta, m~dia e baixa-renda, respecti
vamente. Este último representa o.segmento ou subnercado-alvo
de nossa an~lise.

MERCADO DE BAIXA-RENDA

I Mercado de Baixa-Renda I ~ uma subdivisio do mercado em
ateque os consumidores auferem

tres salários-mínimos, inclusive, de renda familiar.

Consideramos como consumidores (efetivos.oupotenciais) das
classes de baixa-renda, todas 'as pessoas cuja renda familiarmen
sal seja inferior ou igual a tr~s salários-mínimos. Optamos por
este lim-ite,uma vez que ficou patente a existência de um certo
consenso entre autores, estudiosos da matgria e.profissionais do
ramo de propaganda e marketing, envolvidos com a questão de di
visão das classes sociais, de que 70 a 75 por cento da popul~
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-çao brasileira encontra-se dentro desta faixa. Este dado nos
faz crer que as classes de baixa-renda no Brasil representem um
mercado de grande (e crescente) potencial para as indústrias pr~
dutoras de aparelhos eletrodomésticos.

Tendo em mente as definições de mercado e segmentaçao de mer
cada, e baseados no esquema de Kotler os quatro O e P (descrito,
a fls. 13 ), foi-nos possível estabelecer alguns parâmetros p~,
ra determinar a compra de eletrodomésticos, no mercado de baix~
-renda. Todo nosso trabalho de pesquisa, junto aos consumido
res das classes de baixa-renda, V1SOU obter respostas aos qua
tro O: o que compra, os motivos,quem compra, o processo e as
influências da compra, etc. A análise dos quatro P, referente
à penetração dos eletrodomés ticos no mer-cado de baixa-renda, f~
giu especificamente dos nossos objetivos. Limitamo-nos, então,
a verificar a orientação de algumas empresas produtoras (merca
do produtor, no caso), e nesse momento pudemos vir a conhecer
alguns aspectos do seu composto mercadológico. Tratou-se, como
dissemos, de mera constatação acidental. complementar a dos qu~
tro O, na qual estamos efetivamente interessados.

Pareceu-nos necessário, também, incluir no esqu2ma concei
tual, algumas definições de termos empregados frequentemente,
ao longo da dissertação.

Efetrodoméstico ,é o aparelho elétrico usado para
caseiros.

fins

Consideramos de utilidade doméstica os seguintes aparelhos:

aspirador de ..• liquidificadorpo
barbeador máqui'na de costura
batedeira ..• . de lavarmaqulna
chuveiro rádio
enceradeira secador
ferro televisor branco e preto
fogão televisor em cores
geladeira ventilador
gravador vitrola

Admitimos a hipótese de que existam outros, co~ a caracte
rística de uso domiciliar, como os aparelhos de som e de ar con
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dicionado, circuladores de ar, etc~ N6s os excluImos dorol aci
ma mencionado, por não se tratar de eletrodomésticos com pen~
tração no mercado de baixa-renda no Brasil, até Q"presente mo
mento.

é qualquer rendimento de trabalho, salário, soldo,
vencimento contratual, gorgeta, pagamento de pre~

taçao de serviços, etc.

Renda Fami liar é o recebimento bruto auferido na ocup~
çao principal e em outras ocupaçoes exer

cidas além da principal, seja pelo chefe da família, seja por
qualquer outro membro da família, ou agregado, que contribua p~
ra as despesas de consumo do lar.

A renda familiar, como computada em nossa pesquisa junto
ao consumidor final de eletrodomésticos, corresponde ao valor
agregado das receitas de todas as pessoas que residam ~o domicI
lio. Quando esse valor se apresentasse vari~vel, esti~amos u'a
méd~a para o mês.

Para efeito de nosso trabalho, nas classes de baixa-r2nda
a renda familiar mensal é igual ou menor que três sal~rios-mIni
mos.

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO SOBRE O TEMA

De forma an~loga ~ desenvolvida na primeira parte deste ca
pItulo, propomo-nos agora a consolidar o material disponível so
bre o tema da diss~rtação, porém não mais apenas do ponto de vi~
ta precipuamente teórico. Recorremos a livros, teses, periódi
cos de diversas naturezas (jornais, revistas,.relatórios,
rios, etc.) e outros trabalho~ publicados. Reputamos como

..•anua
de

essencial import~ncia, para isso, o contato comp00fission~is de..• .
marketing, professores e colegas que nos indicaram varlas fon
tes de informação, além d~ tradicional contribuição das biblio
tecas.
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o MERCADO DE BAIXA-RENDA NOS ESTADOS UNIDOS

Hoy er- e Hutt dedicaram urna espe cí.a L atenção' éLO mercado de
baixa-renda. Embora sua análise restrinja-se à realidade sóci~
-econômica norte-americana, há vários parâmetros levantados que
seguramente podem fornecer subsídios para estudos teóricos e em
píricos de Mercadologia,' em qualquer área do globo terrestre .55 '

Segundo eles, nas regi~es mais pobres (que nos Estados Uni
dos coincidem comumente com os ghettos) as instituiç~es de
marketing imp~em preços e condiç~es de cr~dito exorbitantes. vá
rlOS fatores sócio-econômicos levam à existência de um ·perce~
tual da população norte-americana que apresenta um padrão de vi
da bastante baixo. Esses consumidores, em geral residentes na
periferia das grandes cidades, dispendem urna boa parcela de sua
renda em lojas próximas a seu domicílio, de forma que melhores
condiç~es demarketing alivia~iam seus apuros financeiros.

o Bureau of Labor Statistics, ao analisar os preços de ali
\

mentos nos ghettos,

, !
, ,
! f•

. \

nio encontrou diferença significativa entre
os preços nas lojas de alimentos situadas
em ireas de baixa-renda, e os cobtadoi nas
de renda mais elevada, quand~ comparados o
mesmo tipo de lojas (cadeias, grandes inde
pendentes ~ pequenas independentes), ames
ma qualidade de alimento~ e o mesmo tamanh;
de ernb'a 1agem.%

As lojas de cadeia tinham aproximadamente os mesmos preços
r nos bairros de bai xa+r-erida , que nos de mais elevada. As peque
nas lojas independentes, em ambas as áreas, apresentavam preços
mais altos que as grandes lojas independentes, ou as de cadeias.
Isto prejudica os moradores do ghetto, pois eles, mais que os
consumidores de melhor renda, são fregueses das lojas pequenas.

55. Moyer, Reed and Hu t t , Mich'ael D., Macro Marketing (Santa Bar
bara, U.S.A.: John Wiley & Sons, 1978).

56. U.S. Bureau of Labor Statistics, liAStudy of Prices Charged
in Food Stores Located in Low and Higher Income Areas ofSix
Large Cities", February 1966, reproduzido em. National
Commission on Food Marketing, Technical Study n9 10, June
1966, p , 122.
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Além disso, ° consumidor de baixa-renda tende a comprar embala
~ens pequenas, o que lhes faz gastar mais do que se adquirissem
produtos de tamanho grande, mais econ~mico.

Howard Kunreuther 57 estudou em 1973 comportamento consumi
dor de baixa-renda em New Haven, V.S.A., e concluiu:

RENDA CARACTERíSTICAS DAS FAMíLIAS

BAIXA

60% compram em pequenas lojas do bairro.

50% v~o is loja~ a pi, ou em transporte
coletivo.

compram embalagens pequenas,
frequência.

com maior

MÉDIA

15% compram em pequenas lojas do bairro.

cerca de 100% vão ao supermercado de car
ro.

compram embalagens grandes, ma~s econômi
cas, e pagam menos.

! ~.

Em outra reglao, na Philadelphia, V.S.A., Charles Goodman
pesqulsou a escolha do local de compra, por parte de moradores

': de ghettos. Selecionou uma área relativamente grande, atendida
i·' igualmente por super~ercados, por lojas pequenas ~ médias. Os

habitantes do ghetto deram preferência aos supermercados e a 75
por cento das lojas médias, em que os preços eraminfe~ioresaos
dos supermercados. Fugiam, habitualmente, dos estabelecimentos
que cobrassem preços ma i s elevados. Enquanto em New Haven ha
via uma tendência ~ compra em pequenas lojas, na Philadelphia
prevaleceu a busca pelo menor preço, independentemente do tipo
de estabelecimento. Este fato. foi explicado pela inexistência
de grandes lojas ou supermercados nos bairros de New Haven onde
residem famílias de baixa-renda. Muitos estudos vêm sendo rea
lizados, mormente no campo de alimentaçâo nas classes de baixa
-renda nos Estados Vnidos. NO.que tange aos preços, parece ser
que o consumidor em questão vem encontrando especial dificulda

57. Kunreuther, Howard, "Why the Poor May Pay More
Theoretical and Empirical Evidence", Journal of
us , July 197,3, pp. 368-383.

for Food:
Business,
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de, mas há muita controvérsia sobre esse assunto.

Com respeito ao varejo de m6veis e outros aparelhos, David
Caplovitz detectou um certo abuso, a partir de pesquisa com cen
tenas de famílias compradoras.58 Concluiu o seguinte:

1.- As famílias de baixa-renda (menos de US$ 3.500 por ano) p~
gavam mais pelos televisores, gravadores e máquinas de la
var, do que as famílias com renda mais elevada.

2.- Quem comprava fora do bairro, pagava menos do que nas lojas
do bairro.

3.- Lojas tradicionais no bairro apresentavam preços mais eleva
dos para aparelhos que estavam mais baratos em lojas de de
partamento e de cadeia, a maior parte das quais encontrava
-se fora do ghetto.

4-. - Compradores que utilizavam o crédito pagavam preços mais ele
vados do que os que efetuavam pagamento a vista.

N 'ti d F d 1 T d C . . 59_o mesmo sen 1 o, a e era ra e ommlSSlon constatou
que os varejistas nos bairros de baixa-renda cobravam preços de
13 a 80 por cento mais elevados que nas lojas de departamento ..
Forçosamente, portanto, a venda a prazo passou a caracterizar
as transações para os compradores destas áreas.

Sturdivant e Wilhelm procuraram determinar a influência da
etnia sobre a fixação dos preços "e, embora verificassem a ex i.s

tência de uma estreita relação entre elas, considerar~m-na me
nos significativa que a da localização dos estabelecimentos de

60compra.

Quanto ã prática do crediário, diversos estudos, muitos dos

58. Caplovitz, David, The Poor Pay More (New York: The
Press, 1967), p. 101.

Free

59. Federal Trade Commission, "Economí,c Report on Installment
Credi t and Retail Sales Practices of D'í.s t r-Lc't of Columbia
Retailers", in The Ghetto Marketplace, ed. Frederick D. Stur
divant (New York: The Free Press, 1969), pp. 76-107.

60. Sturdivant, Frederick D. and Wilhelm, Walter T., "Poverty,
Minorities, and Consumer Exploitation", reprinted in tturdi
vant, ibid."pp. 108-117.
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quais citados aClma, encontraram percentagens variando de 60 a
92 por cento de vendas a prazo, junto aos compradores de' baixa
-rend~, no caso os moradores dos ghettos pesquisactos. Ficou nI
tida a inclinaçâo ~ compra de bens dur~veis em lojas do bairro,
pelas facilidades de crédito exibidas. A maior parte dos clie.!!
tes retornaria ~ loja para pagar suas prestações, dando oport~
nidade ao vendedor de efetuar vendas adicionais. Armadilhas co.
mo esta tornam-se eficazes pelapr6pria formaçâo s6cio-cultural
dos consumidores de baixa-renda: relativa falta de mobilidade,
baixo n!vel educacional e fontes inadequadas de informaçâo.M A
falta de conhecimento leva este consumidor, inclusive, a ser le
sado em seus direitos. Num estudo de preços, Sturdivant e
Wilhelm notificaram a cobrança referente a televisores vendidos
a prazo, com um preço aproximadamente 87 'por cento acima do va
lor normal. 62

Estudando as pr~ticas ,comerciais no ghetto, Moyer e Hutt
. •. - 63acredltam que se aproximem as de extorsao: normalmente o pr~

dos bens dur~veis - est~ indicado, variando conformeço nao a apa
~ do comprador, termos de risco, de ingenuidade, etc. OrenCla em

pessoal de vendas .- est~ treinado analisar do comJa para o status
prador, e sabe tirar vantagens de sua situação, post'J que rece
be comissâo sobre as transações efetuadas.

! ~.

I

I'
Caplovitz e outros verificaram a existência de uma técnica

que qualificaram de nefasta e muito difundida, apelidada:
e chicotada. Segundo eles, um exemplo seria a vitrine de
loja, no bairro de baixa-renda, apresentando um conjunto de

~sca
uma

-mo
"

veis para dormit6rio a preços bastante convidativos. Dentro, o
comprador é pressionado a adquirir produtos bem mais caros, se.!!
do que o da vitrine aparece 'como não disponível ou incompleto. 64

Além disso,
preço é marcado,
comprador reluta

os clientes se queixam de que um determinado
mas no contrato consta outro, mais elevado. O
em pagar mais caro, ou a fazer um pagamento adi

61. Moyer ~nd Hutt, Macro Marketing, pp. 136-137.
62. Sturdivant and Wilhelm, "Consumer Exploitation", p. 114.
63. Moyer and Hutt, Macro Marketing, pp. 137-138.
64. Idem, p. 13S
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cional, por fim não paga e termina por perder a mercadoria.
Acontece, também, de um cliente pagar por um produto novo, e re.
ceber um usado ou recondicionado.

Sabe-se que estas táticas ocorrem nao só nos segmentos de
baixa-renda, porém assume:nunicaráter mais sério e desonesto nes
.tas áreas. Nelas, os consumidores apresentam um nível educaci~
nal bastante precário, portanto mais susceptível ~persuasão, ao
mesmo tempo que sua situação de apuro financeiro aumenta o impa~

d deci.s ó • d d 65to as· eClsoes lmpru entes e compras.

Richards procura resumir, então, várias características do
comportamento do consumidor de baixa"':renda:fhemprimeiro lugar,
os pobres geralmente compram produtos bás~cos antes, e depois
uns poucos duráveis. A impressão de que gastam muito em bens
duráveis é consequência do consumo de televisores ...Richards ar
gumenta que, onde não há gastos com recreação, o televisor pa~
sa a ser necessidade,e não l~xo, por uma questão de simbolismo.
Compara esse comportamento ao da dona-de-casa da classe traba
lhadora, que sonha com uma cozinha moderna, não pela economia
de trabalho, como ocorre na classe média, mas pelo simbolismo,
pela preocupação de ostentar um status mais alto.

Em s2gundo lugar, Richards nota pouca preocupaçao do consu
midor de baixa-renda em procurar preços mais baixos. Ele -e, em
geral, menos informado, e apresenta/pouca disposição para com
prar produtos usados. Embora afirme que a percentagem de ven
das a prazo para compradores de baixa-renda não difira muito da
de faixas mais elevadas,.Richards conclui que o &nus do débito
é bastante mais pesa4o, uma vez que a relaçã6 débito-renda étam
bêm malS alta.

Em terceiro lugar, o consumidor de baixa-renda, por seu pr-e

cário nível educacional, tem dificuldade em administrar seu di
nheiro, não sabendo elaborar um orçamento ou planejar suas com
pras com antecedência. A compensação imediat~ assume maior im
port~ncia do que, talvez, o mais necessário ~ sobrevivência.

65. Moyer and Hutt, Macro Marketing, p. 1~8.
66:. Rí.cha r-ds , Louise G. "Cons umer- Practices of the Poor-!", Ln

Sturdivant, The Ghetto Marketpl~ce. pp. 42-60.·
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Em quarto lugar, o consumidor de baixa-renda. dificilmente
se interessa pela produção domêstica dos bens que necessita, ou
mesmo por "seu conserto. O fato de Vlverem cidades super-povo~
das, ou o de não ser propriet~rios de suas casas, dificulta o
plantio de alimentos. Da mesma forma ,a falta de educação ou de
desenvolvimento de habilidades, a1êm do alto custo de ferramen
tas, impedem o pobre de efetuar DS reparos necess~rios em seu
domicílio.

Em quinto lugar, o consumidor de baixa-renda não 'usufrui
dos benefícios legais, mêdicos, etc. a que tem direito.

Concluindo, nas classes de baixa-renda existe uma tendên
cia à resignação com a própria situação, limitando-se ao presen
te a preocupação central dos indivíduos. Ganham força as aqui
sições por impulso, dada a dificuldade de transporte para uma
pequena pesquisa de mercado fora do bairro onde tradiciona1men
te se realizam as compras. Aparece uma inclinação ao consumo
compensat6rio de produtos que indiquem status, ou divertimentos
alternativos. Os bens materiais assumem maior importância que
os intelectuais, de modo que todo o comportamento sofre a ln
fluência da falta de educação. O despreparo cultural torna o

• ..._... • " 67consumldor vulnerave1 as tatlcas dos vendedores.
I

t, Moyer e Hutt acreditam que, como solução, caberia ao goveE
no fornecer informações e criar uma 1egis 1ação que garanta a pro
teção do consumidor, especificamente no segmento de baixa-renda,
onde deveriam existir malS instituições varejistas de'baixo~cus
to.

o MERCADO DE BAIXA-RENDA NO BRASIL -FONTES Dg INFORMAÇÃO

A título de ilustração, registramos informes divulgados p~
las instituições DIEESE e IBGE, coletados em diferentes perío
dos. Alguns desses dados, infelizmente, deixaram ,de ser atua1i
zados , dificultando um ccnf r-onto, quer entre 'eles, quer em re1a
,ção aos elementos obtidos em nossa pesquisa prim~ria, junto ao
consumidor de baixa-renda.

67. Moyer and Hutt; Macro Marketing, p. 140.
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Divisio das Classes de Renda. Parecia existir um consenso
com relação à divisão por classes empregada em estudos

-. 68-economlCOS:
sócio:-.

Quadro n9 4

Divisio das C1assesSociais por Faixas de Renda

CLASSES .FAIXA DE RENDA FAMILIAR

A mais de Cr$ 19.4.0.0,-.0.0
B1 Cr$ 6 •.0.01,.0.0a Cr$ 19.4.00,.0.0
B2 Cr$ 3 ..0.01,.0.0a Cr$ 6 •.0.0.0,.0.0
C Cr$ 1.5.01,.0.0 a Cr$ 3 ..0.0.0,.0.0
D inferior ou igual a Cr$ 1.5.0.0,.0.0

Fonte: Jornal da Tarde, 18.04.78, p. 11

No entanto, a prlmelra iniciativa sistem~tica de definir
as classes soclo-econ~micas para estudos e atuação na ~rea de
marketing, partiu da ABA - Associação Brasileira de Anunciantes.
A classificação do consumidor brasileiro, por n!vel de renda,

-partindo da maior para a menor renda, em escala decrescente, , e
.69a apresentada no quadro abalxo.

r

CLASSES % DA~,PQPULAÇAQ
AI e A2 16

"

Bl ·e B2 43
'Cl e C2 34

Dl 7

T o T A L 1.0.0

Não satisfeita com esta decisão, a ABA solicitou à Abipeme
- Associação Brasileira de Instituto de Pesqu.i sa e Estudo de Mer

68. Fonte c~tada pelo Jornal da Ta~de de 18.04.7?, p. 11: traba
lho realizado pelo Grupo de Mldia no 39 Congresso BrasileT
ro de Propaganda, 1978 ..

6~. Barros, Mauro Rubens de, "Qual a sua classe social?", ,Folha
de são Paulo, 16.09.79, p. 42.



- 43 -

cada, em 1979, nova classificaç~o para os mercados urbanos das
grandes capitais. O critério da Abipeme ê de divis~o das clas
ses por volume de pontos, de acordo com itens que o consumidor

CLASSES PONTOS
A 35 ou mais
B 21 a 34
C 10 a 20
D 05 a 09
E 00 a 04

possua, e o grau de instrução do chefe da família:~

, i

I T E M NÃO TEM TEM 1 TEM 2
TV O 2 4
rádio O 1 2
banheiro O 2 4
automovel O 4 8

empregada O 6 12
aspirador de - O 5 5po- . de lavar O 2 2maqu~na

I

i--

INSTRUÇÃO DO CHEFE DE FAMíLIA N9 DE PONTOS
analfabeto . - . incompleto Oou pr~mar~o

. - . i

pr~mar~o completo 'ou ginasial incompleto 1
ginasial completo ou colegial incompleto 3

colegial completo ou supe rior incompleto 5

superior completo 10

l -J Mauro Rubens de Barros realizou em 1979 uma pesqulsa de am
I~ bito nacional, e chegou a resultados curiosos: 60 por cento dos

pesquisados se consideram integrantes da "classe media", 18 por
cento se julgam situados abaixo desta classe e22 por cento na
da declararam ou não sabiam. Como todo o universo ou, amostra
confiável era de alfabetizados e 56 por cento do total tinha re

70. Barros, "Qua,l a sua classe social?", p. 42.
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muneraçio ou sa1irio igualou inferior a Cr$ 3 mil, ~ evidente
• ,_o - • 71 - 'a ~istorçao do conceito. Como as constataçoes em sua pesquisa

divergem das da APA e Abipeme, sugere um trabalho"multidiscipli
nar que defina com maior objetividade o conceito de classe. En
quanto o critério da APA não considera itens sócio-culturais,
mas somente renda, o da Abipeme exclui informes sobre renda,
atendo-se apenas aos indicadores sócio-culturais. Ambos podem-
ser considerados incompletos, vend6 sua efic~cia diminu!da para
fins de an~lise de mercado e, também para estudos das ciências
sociais, em geral.

,

Para avaliar o poder aquisitivo da população, olBOPE - lns
tituto Brasileiro de OpiniãoPfiblica e EstatIstic~ leva em con
ta, _acima de tudo, famIlias e não pessoas. A participação das
famIlias com sal~rio-mInimo, como Perigault afirmou, era a se
guinte, em 1978:

no Rio de Janeiro, apenas 8,2% da populaçio
vive de um sa1irio-mínimo; ate 2 salários
-mínimos, 31,5%; 3 salários-mínimos, 46,6%;
mais de 3sa1irios-mínimos, 13,0%. Isto e,
60,3% da populaçio ganha acima de 3 sa1i
rios-mínimos.72

Para discriminar as classes sócio-econômicas, o lBOPE con
sidera os níveis de renda e, dentro deles, o gasto para suste~
to básico da família. As sobras existentes, e que determinam o
status s6cio~econômico, de modo que/elas constituem o critério
central. 73

Quadro n9 5

Estrutura s6cio-Econ~mica do Rio de Janeiro

i CLASSES SOBRAS ( % )

A 50 ou mais
B1 entre 40 e 50
B2 entre 30 e 40
B3 entre 20 e 30

: C entre 10 20e
D menos de 10

71. Barros, "Qual a sua classe social?", p. 42.
72. Pronunciamento do Dr. JosgElizondo Perigault, diretor do

lBOPE, no Painel 11 publicado nos An~is do19 Cdngresso Bra-
sileiro de Marketing eComercializaçao, Rio de Janeiro,
17.05.77, p. 98.

73. Idem, p , 99.
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DIEESE- Departamento Intersindical de Estatisticas eEstu-
dos Sócio-Econômicos. Vem continuamente desenvolvendo pesqui

-'
sas e divulgando trabalhoa, com relaç~o ~s classes assalariadas.
A estratificaç~o por eles utilizada ~ a seguinte:

ESTRATO FAIXA DE RENDA DO ASSALARIADO
(sa Là r i os - mínimos)

Inferior ate 3 salarios-minimos

Medio de 3 a 6 salarios-mínimos

Superior mais de 6 salario~-mínimos

Não nos foi possível estabelecer um paralelo entre os dados-
analisados pelo DIEESE e os por n6s levantados porque, enquanto
sua pesquisa visava o trabalhador assalariado de uma determina
da classe Cbancários,por exemplo), a nossa concentrou-se sobre
a renda familiar da população em geral. São, portanto, parâme
tros diferentes.

Tivemos notíbia, por~m, de q~e já está em fase de elabora
çao uma grande pesquisa, contendo dados s?breestrutura de con
sumo, orçamento familiar, etc., em que um dos itens analisados
será o de eletrodom~sticos. Infelizmente a coleta de dados te
rá início somente no correr do ano de 1981. T~o logo o DIEESE
publique esses informes, os correspondentes ao estrato inferior

.t

poderiam fornecer elementos para um estudo comparativo.

PNAD - IBGE. o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tísti6a - IBGE - efetuou em novembro de 1978 um levantamento a
respeito das condições s6cio-econômicas de 16 mil famílias pau
listas, trabalho que serviu de base para um estudo nacional so
bre a despesa dom~stica-da população. o censo, realizado simul
taneamente em todo o país, ab~angeu, na Grande S~o Paulo, 5500
moradores em ruas escolhidas aleatoriamente .-- as regloes mais
visitadas foram as de Santo Amaro, S~o Miguel Paulista e Tucur~
vi, p~r apresentarem maior ~oncentraç~o damogr~fica~ Relaciona
mos, a seguir, os municípios que compuseram a área metropolita
ná de são Paulo, por se tratar de um universo muito semelhante
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~o por n6s escolhido na pesquisa de campo:

são Paulo
Arujá
Barueri
Biritiba-Mirim
Caie iras
Cajamar
Carapicuiba
Cotia
Diadema
Embu
Embu-"Guaçu
Ferraz de Vasconcellos
Francisco Morato
Franco da Rocha
Guararema
Guarulhos
Itapecirica da Serra
Itapevi
Itaquaquecetuba

Jandira
Juquitiba
Mairiporã
Mauá
Mogi das Cruzes
Osasco
Pirapora do Bom Jesus
Poá
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
Sales6polis
Santa Isabel
Santana do Parnaíba
Santo André
são Bernardo do Campo
são Caetano do Sul
Suzano
Taboão da Serra

A fim de atender à demanda de dados no plano econômico-so
.cial, houve urna ampliação da amostra, com relação à forma corno·
.vinha sendo tradicionalmente constituída, permitindo obter in
formaç6es sobre áreas metropolitanai do país.

A partir do levan~amento feito em 1978, o IBGE divulgou re
centemente (junho de 1980) diversas informaç6es referentes a as
pectos sobre mão-de-obra, fecundidade, escolaridade e rendimen
tos.~ Infelizmepte ainda não foram publicados os dados que os
entrevistadores também observaram, com respeito ã existência de
iluminação elétric~, rádio, máquina de costura, geladeira, aut~
móvel de passeio e 't eLev i.s or-es (branco e preto ou em cores). P~

I

ra efeitos de nosso trabalho, portanto, reproduziremos os infoE
mes relativos ao rendimento mensal familiar P9r estrato de ren
da:

74. Pesquisa Naciona.l por Amostra de Domicflios ~ 1978. Área
Metropolitana - são Paulo. Secretaria de Planejamento da
Presidência da Republica - Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - Volume 3, Tomo la - Rio de Ja
neiro - IBGE - 1980.
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Quadro n9 6

Famílias Residentes em Domicílios Particulars, por
Rendimento Mensal Familiar, Segundo o Numero de Compo
nentes e de Pessoas Ocupadas na Semana de Referência~

RENDIMENTO MENSAL NnMERO DE COMPONENTES E DE
(salário-mínimo) PESSOAS OCUPADAS NA SEMANA %

DE REFER'ENCIA

ate 1 80.446 2,72
ma~s de 1 a 2 311.599 10,53
ma~s de 2 a 5 1.042.283 35,22
ma~s de 5 1.485.896 50,21
sem r e n d í me n t o x 25.849 0,87
sem declaração 13.057 0,Lf4

T O T A L 2.959.130 100,00

Fonte: PNAD - ÃreaMetropolitana de S~o Paulo - 197B
FIBGE - Secretaria de Planejamento da Presid~ncia

da República.
* Inclusive as famílias cujos componentes receberam somente
em benefícios.

Notas: 1) Exclusive pensionistas e empregados domésticos..
2) Incluídas em numero de compo~entes as pessoas nao

ocupadas.

Reputamos de import~ncia os dados com respeito ao perce~
tual de famílias incluídas em cada faixa de renda, numa tentati
va de definir o que ch~mamos mercado de baixa-renda:,

RENDIMENTO MENSAL % %
(salário-mínimo) ACUMULADO

ate 1 2,72 2,27
mais de 1 a 2 10,53 12,25
mais de 2 a 5 35,22 47,47

Considerando como classes de baixa-renda as famílias cujo
rendimento mensal atingiria no máximo cinco salá~ios-mínimos,p~
la PNAD vemos que 47 por cento da populaç~o paulistana nelas se
incluiram. Se deste dado s~btraíssemos a parc~la corresponde~
te ~ faixa entre tr~s e Clnco salários-mínimos, observa~íamos
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uma certa defasar;em, com relação às recentes publicações e con.§.
tatações dos publicitários, estatísticos, economistas e soció12.
gos que vem estudando a composição da população brasileira por
estratos de renda (vimos apresentando, ao longo de nosso traba
lho, diferentes estudos de classificação dos níveis de re~da da
sociedade) .

Entretanto, uma análise comparativa dos dados de 1972 e
1976 podem nos fornecer uma visão histórica da situação:

47,75% dos paulistas ocupados recebem menos
de dois salários-mínimos mensais. Contudo,
o PNAD/76 referente a são Paulo reflete uma
melhoria gradual na dis~ri~uição de renda,
em relação a 1972 - quando 53,95% das pes
soas ocupadas se situavam na faixa de renda
inferior a dois salários-mínimos. O que
mais impressiona na PNAD de são Paulo é que,
simultaneamente ã elevação do patamar de ren
da média, o total de pessoas ocupadas pai
sou de 7,2 milhões para 8,6 milhões. Isto
ê, apesar do ingres so de 1,4 mi Lh ao .de pe~
soas no mercado de trabalho, a renda dos pau
listas melhorou, em números relativos e ab
solutos.75

FAIXAS DE RENDA EM SÃO PAULO
(pessoas ocupadas - em, 1000)

RENDIMENTO MENSAL 1972 TOTAL 1976 TOTAL
( s .m. ) (%) (%)

até 0,5 602,9 8,29 337,7 3,90
.!

de 0,5 a 1 1.395,0 19,16 1.152,3 13,35
de 1 a 2 1.930,4 26,53 2.632, O 30,50

i

de 2 a 5 2.134,4 29,33 2.578,9 29,89
de 5 a 10 746,3 10,26 1.010,8 11, 71,

de 10 a 20 322, ° 4,43 451,9 5,23
mais de. 20 133,9 1,84 205,6 2,38
sem rendimento 2,3 0,03 248,0 2,87
sem declaração 9,9 0,13 9,6 0,11

T O T A L 7.277,·1 100,00 8.626,8 100,00

Fontes·: PNAD 1972 e 1976

75. Revista VEJA. são Paulo: Editora Abril, 09.08.78, p. 118
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Dentro desta perspectiva, ainda,

... a evolução paulista ê certamente atípi
ca, pois difere aingularmente do que se ve
ri f í.c ou , por exemplo, no Rio deJaneiro. Lá-;
no mesmo período, a população ocupada enfren
tou nítida compresaão da renda. O grupo coi
rendimento mensal de meio a um salário-míni
mo, que alcançava 16,39% do total em 1972-;
passou a significar 21,10% - essa diferença
correspondeu ã queda da faixa de dois a cin
co salários-mínimos. Assim, 26,07% da popu
lação ocupada fluminense recebe menos de ui
salário-mínimo .••

FAIXAS DE .RENDA NO RIO GRANDE DO SUL,
PARANÁ E SANTA CATARINA

.(pessoas ocupadas - em 1000)

RENDIMENTO MENSAL 1972 TOTAL 1976 TOTAL
( s •m. ) (%) (%)

até 0,5 554,4 10,70 541,6 6,46
de 0,5 a 1 1.149,6 22,26 1.461,0 17,42
de 1 a 2 1.604,1 31,06 2.194,0 26,16
de 2 a 5 1.281,3 24,81 1.423,8 16,98
de 5 a 10 354,4 6,86 454,0 5,42
de 10 a 20 152,2 2,95 227,0 2,71
mais de 20 62,7 1,22 87,1 1,00
sem rendimento 2,0 0,04 1.983,8 23,66
sem declaração 5,0 0,10 15,3 0,19

T ° T A L 5.165,7 100,00 8.387,6 100,00

... No sul, observou-se o mesmo quadro deso
lador: nada menos de 23,65% das pessoas ocu
padas simplesmente não tinham qualquer re~
dime n t o . Essa porcentagem corresponde a 1,9
milhão de pessoas - contra 2000 pessoas iden
tificadas no l~vantamento de 1972. A divuI
gação dos próximos volumes do PNAD/76, refe
rentes ao nordeste, por certo apresentarã
uma realidade igualmente desconfortável.~

Censo de 1970 -IBGE. O~ dados preliminares do Censo de
1970foram·divulgados em 1972, permitindo um estudo demonstrati:,
~o de;tend~ncia ~ concentraç~o de renda no Brasil, em relaç~o a

76. Revista VEJA. _S~o Paulo: Editora Abril, 09.08.78, p. 118.
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c O N C L U S Õ E S G E R A I ·S

De posse de inúmeros informes, advindos, quer das pesqu~
sas primárias, quer da revisão bibliográfica, cabe-nos agora a
tarefa de sua consolidação, tendo em mente os objetivos centrais
do trabalho, expostos no capítulo I. Procuramos tecer nossas
conclusões a respeito da compra de eletrodomésticos no mercado
de baixa-renda e,' logo ,formular algumas sugestões que nos par~
çam cabíveis.

Supúnhamos, no início deste trabalho, com base na tese dos
tr~s publicitários a respeito do mercado marg~nal,ll2 que eX1S
tisse um mercado de aproximadamente 70 milhões de consumidores,
ignorado por grande parte das empresai. Constatamos que, no ca
so dos eletrodomésticos, a população de baixa-renda
considerada a de renda familiar inferior ou igual a

(para
tr~s

..•nos
salá

rios-mínimos) efetivamente consome. Concluímos, a partir de es
tudos realizados por diversos institutos e, por nós, através da
pesquisa de campo sobre o comportamento v~rbalizado do referido
consumidor, que existe o mercado de baixa-renda no Brasil, mor
mente para os produtos eletrodomésticos.

112. ",Mercado Harginal dOe Consumo de Mídia", tese de autoria de
Paulo Oncken, Abel Silveira Prado e Luiz Grottera, apresen
tada em 18.04.78, e cujas conclusões foram publicadas noi
Anais do 111 Congresso Brasileiro de Propaganda são Pau
lo, p. 147:

a) a parcela da população brasileira com baixo poder aqui
sitivo - com renda familiar de até 2 salários-mínimos

e que representa cerca de 60% das unidades familiares, só
poderá ser agregada ao mercado de oons urno interno a partir
de iniciativas da área governamental, visando ampliar oseu
potencial de con~umo e que foram propostas pelo IPEA, 6r
gão do.Ministério do Planejamento.

ti) Do ponto de vista da viabilidade de atingimento dessa
parcela da população, provou-se j~ ser possível a sua

cobertura pelos meios de comunicação, principalmente atr~
vês do rádio e, em menor escala, pela televisão.
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19GO:

Quadro n9 7

Classes de Renda Mensal e Participação
na Renda Total do Brasil

R E N D I M E N T ° 1960 1970 VARIAÇÃO
(em cruzeiros de 1970) ( %) (%) (%)

ate 98 25,2 28,6 + 13,49
entre 99 e 154 -17,1 21,9 + 28,07
entre 155 e 210 13,3 17,9 + 34,59
entre 211 e 280 15,2 6,1 - 59,87
entre 281 e 466 16,7 12,1 - 27,54
entre 467 e 934 9,1 8,3 - 8,79
entre 935 e 2333 2,9 3,9 + 34,48
a partir de 2334 0,5 1,2 + 140,00

T ° T A L 100,0 100,0 -

Fonte: "A renda dos brasileiros" - Revista VEJA -
Editora Abril - n9. 196 - 07.06.1972 - p. 70.

Sabendo que o sal~rio-mínimo m~dio em vigor na ~poca do es
tudo de Langoni correspondia a Cr$ 187,20,npoderíamos afirmar
que cerca de 90 por cento da populaçâo assalariada no Brasil e~
contrava-se em 1970, dentro da faixa de até três sal~rios-míni
mos. Uma grande diferença de classificaçâo,78 no entanto, al~m
da defasagem de tempo ~xistente entre a coleta dos dados do Cen
so e do levantamento por" nós efetuado (aproximadamente-dez anos) ,
impossibilitam um estudo comparativo das informaç6es do IBGE e
das obtidas em nossa pesquisa de campo.

-Limitamo-nos, porem, ~ registrar alguns informes referen
tes a despesas com eletrodom~sticos, em relaçâo às despesas de
consumo, e por faixa de renda, com o intuito de facilitar qual

77. ANUÁRIO EStATíSTICO DO BRASIL, 1972, p. 549. Fundaçâo IBGE
- Minist~rio do Planejamento e Coordenação Geral.

78. Os dados do Censo classificam as rendas por indivíduos. Se
classificassem por famílias, os resultados nas éamadas me
nos abonadas seriam diferentes, pois nelas h~ um nGmero_
maior de pessoas trabalhando numa mesma famflia, ~s vezes.
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quer poss{vel estudo ulterior (vide anexo.n9 1 a fls. 223).

Quadro n9 8

Percentual de Despesas com Apare1hos.e Equipamentos
do Lar em Re1açio is Despesas de Consumo (1975)

REGIÃO* %-
1 2,30
2 2,48
3 2,97
4 3,05
5 2,80

MÉDIA 2,72

~~LEGENDA
1. Minas Gerais e Espírito Santo

2. Bahia, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipê,
Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte

Maranhio,

3. Rio de Janeiro

4. sio Paulo

I

+'

5. Paraná, Santa Catarina e Rio Grand.e do Sul

J
!.
:.

Obiervamos que, nas regi~es em que dispGnhamos de dados,
apenas 2,72 por cento das despesas de consumo (na população em
geral) correspondiam a despesas com aparelhos e equipamentos do
lar, em 1975. Este pe~centual, com relação ~ nossa pesquisa de
campo, apresenta-se bastante menor (obtivemos cerca de ll%).~
Explicamos este diferencial, pela defasagem de tempo na coleta
dos dados (1975-1979) e pelas alteraç~es nos hábitos de consumo
que vêm ocorrendo, principalmente pelo fenômeno do êxodo rural,
ou das migraç~es internas.

Notamos, por exemplo que, nas regi~es correspondentes ao
Sul e ao Sudeste do país, onde se concentra um contingente pop~
lacional residente na zona urbana, com um nível de desenvolvimen

79. Vide Processo de Cálculo dos Gastos com Prestaç&es de Ele
trodom~sticos no anexo n9 2 a fls. 229.
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to s6cio-econ5mico mais elevado, ~ tamb~m maior a percentagem
de gastos com elet~odom~sticos. PoderIamos inferir, daI, que.
o efeito-renda 'se faz sentir com malS expressa0 sobre a demanda
do setor.

Embora tenham sido apenas cinco os aparelhos 'com tabulação
especIfica, podemos tentar um confronto:

Quadro n9 9

Despesa com Eletrodomésticos por Região
( % )

R E G I Ã O
A P A R E L H O

1 2 3 4 5

Refrigerador 13,30 13,11 14;02 11,96 14,13
Fogão 8,44 8,61 6,48 8,44 11,31
Máquina de Costura 7,67 7,12 5,18 5,74 8,83
Televisão 30,95 26,97 34,51 36,11 32,16
Rádio 27,11 34,83 24,03 21,45 20,67
Outros equipamentos
do lar 12,53 9,36 15,90 16,30 13,25

...-

Em 1975, em todas as regi5es verificamos um elevado gasto
relativo com rádio e televisão (este, inclusive, possui umpre
ço unitário bem maior'que os demais), seguido do ref~igerador.
Lamentamos não possuir O valor em unidades que, para estudos de,
potencial de mercado, essa informação resultaria de grande uti
lidad~. Aguardaremos o Censo de 1980.

Outro dado que nos parece relevante, ~ o das despesas
anuais referentes a ap~relhos e equipamentos do lar, em 1975.
Sabendo que o salário-mInimo vigente no Brasil, naquele ano, va
riava de Cr$ 266,40 a Cr$ 531,80, conforme a ~poca e as cap!
tais, assumimos que a primeira faixa de despesas (menos de Cr$.
4.5001 correspondem as despesas at~ tr~s salã;ios-mínimos, o
equivalente ao nosso estud6. Consideramos, além disso, que não
exista poupança, na classe de renda em questão.
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Quadro n9 10

Per~entual de Despesas com Aparelhos e Equipamentos
do Lar em Relação às Despesas Correntes

REGIÃO DESPESAS COM ELETRODOM~STICOS
NA FAIXA DE MENOS DE 4500

1 0,-96
2 1,06
3 0,84
4 1,88
5 0,77

Notamos ser irris6ria a participaç~o das despesas com ele
trodomésticos. Existe uma disparidade, entretanto, entre este
dado e o detectado por n6sCao menos no referente ao municfpio
de S~o Paulo, em 1979)~

De todos os Anuários Estatfsticos, estas foram as informa
-çoes relacionadas ao nosso tema que nos pareceram vir a ser de

utilidade, n~o para o presente, mas para futuros trabalhos.

I

(. ti ca .
IBOPE - Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatís-

Perigault, numa análise especffica sobre o Rio de Janei
/"

ro, verificou, em 1977, que 68,3 por cento da populaç~o, repr~
sentados pelas classes C e D, detinham apenas 37,7 por cento da

eorenda, o que mostra uma defasagem. Perigaul t acredita que exi~
te uma evolução, ou seja, uma parte da classe D transfere-se pa
ra a classe C, a qual também se transfere para a B. Esta ascen
são vertical, para ele, não se restringe ao se.tor s6cio-econômi
co, significando um melhoramento no cultural, simultaneamente.

Fazendo um confronto, de 1966 a 1975, constatou que a cla~
se D,no Grande Rio de Janeiro, diminuiu em 11,2 por cento, en
quanto a classe C aumentou em 8 por cento. Considerando como
despesas básicas da famflia a'alimentaç~o, o transporte, os re
médios, o vestuário, o gás e a luz, a sobra existente ap6s sua
deduç~o é que permite conhecer o poder de consumo adicional. To

80. Perigault, in Anais ... , p.99.
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mando o caso da alimentaçâocomo exemplo, Perigault explicou que
as classes C e D, enquanto detinham 37 por cento da renda fami- .
liar, representavam 50,3 :?or cento do consumo dos produtos ali
mentares no Grande Rio de Janeiro. Este fato, sem dúvida, ju.§.
tificaria o forte crescimento dos supermercados na área suburba
na. Perigault conclui que, no que se refere às despesas funda
mentais, as grandes camadas de menor poder aquisitivo s~o asq~e
det~m o poder de consumo no Brasil.

Com respeito à classe D, a m~dia das pessoas possui saldo
r:

negativo, embora existam aquelas que conseguemosaldo positivo~
que lhes permite a posse de aparelhos eletrodom~sticos e outros
bens, que n~o teriam condições de comprar, no caso de gastar to
da a renda em despesas básicas, de sustento. De qualquer modo,
parece ser que cerca de 31 por cento da receita familiar encon
tra-se disponível para compras adicionais. Em termos de capaci
dade de sobra para compras a mais, a classe C seria a grande con
sumidora, ultrapassando quantitativamente a classe média (B2 e
B3, para o IBOPE). Por este motivo, o representante de urna gra~
de loja de eletrodom~sticos acredita que o grande consumo des
ses aparelhos concentre-se, hoje, na classe C. Corno a cada au
mento do salário-mínimo cor~esponde urna certa eUfbriaecon5mica,
pelo aumento do dinheiro em maos, a sensaçao de desgaste deste
dinheiro, produzida pelo custo de vida, leva imediatamente à com
pra (principalmente dos bens de consumo duráveis).

A P A R E L 1-1 O CONSUMO NAS CLASSES C E D ,
NO GRANDE RIO (%)

Enceradeira 57,74
Geladeira 65,19
Liquidificador 62,46
Rádio 67,77
Televisor 67,04
Toca-fitas 41,71

Se 68 por cento da populaç~o tem posse desses bens, seria
de se supor que o mercado tenha atingido seu ponto máximo. Sur
ge a preocupaçao, ent~o, com o mercado de reposiç~o, quando °
consumidor parte para um produto mais sofisticado. Um estudo
do IBOPE, realizado em 1977, demonstrava que em urnagrande loja,
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no Rio de Janeiro, a cada 10 aparelhos de televisâo vendidos, 6
eram em cores. Ficou constatado que a maior parte destas com
pras correspondia ~renovaçâo do mercado, principalmente pelas
classes C e D.8l

Este caso que, com grande margem de segurança,dirfamosse~
verdadeiro também para sâo Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salv~
dor, Brasflia, etc., demonstra a necessidade de estudos de pe~
quisa elaborados com uma curta freqú~ncia, possibilitando ~s e~
presas (ou ao Governo) que utilizem seus informes, uma r~pida e
correta adequaçâo de seu planejamento ~ realidade da estrutura
social e econômica do pafs.

Classes Baixas Urbanas. Conside~ando que num grande
ro de domicflios ocorre situaçâo em que somente o chefe de
lia possui um emprego, sendo o responsável pelo total' da

-nume
famf

renda
familiar, parece-nos interessante citar uma análise de Schnei
der82 sobre as classes baixas urbanas, com base numa pesquisa ela
borada pelo DIEESE: 83 -

Mostra a pesquisa que 65% dos servidores do
mesticos recebem menos de 1 salário-mínim0
por mes, e que dificilmente eles chegam a
ganhar 2 salários. Dos autônomos, 15% g~
nham at~ 1 salário, 53% at~ 2, e 93% menos
do que 5 salários por mês. Entre os traba
lhadores (pessoal ligado i produç~o), 111
estao na primeira faixa, 57% na segunda e
100% na terceira. Do pessoal de escrit~rio
e baleio (setor privado), 6% recebem menos
de 1 salário, 41% menos de 2, e 91% menos
de 5. Fina~mente, dos servidores pfiblicos,
21% estão na segunda, e 83% na terceira fai
xa.

Naturalmente, para efeito do presente tr~balho, somente as
duas primeiras faixas seriam de especial interesse (até 1 salá
rio-mínimo e de 1 a 2 salários-mínimos), uma vez que teríamos
dificuldade em detectar o percentual da terceira, corresponden

81. Perigault,in Anais .•• , p. 100.

82. Schneider, Carlos Rodolfo, "Alimenta2ão das Classe~
no Brasil", Dissertaçâo apresentada a EAESP/FGV, Sao
1978, p. 219.

Baixas
Paulo,

83. "Famf1ia Assalariada: Padrâo e Custo de Vidafl, DIEESE - ES-
TUDOS S6CIO-ECONÔMICOS-2, janeiro/1974, p. 32.
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te à faixa entre 2 e 3 salários-mínimos. Além disso, serla pr!:,
C1SO conhecer que parcela desta populaçâo tem no emprego do che
fe de família a Gnica fonte de renda do domicílio: De qualquer
forma, abstraindo estas duas restrições, ê significativa a paE
ticipaçâo do trabalhador de baixa-renda em qualquer das classes
c.e emprego.

Na mesma dissertaçâo, Schneider procurou determinar as clas
ses de rendimento em salários, lançando mâo de dados do IBGE84-
e aproximações que lhe possibilitaram obter satisfat6rias esti

,
mativas das classes de baixa-renda no Brasil, conforme
das para seu estudo: 85

defini

Quadro n'? 11

Participaçio das Classes de Baixa-Renda na Popu1açio
Ativa (1977) da Cidade de sio Paulo

~
ATÉ 1 S.M. DE 1 A 2 S.M. DE 2 A 5 S.M. TOTAL ATÉ

5 S.M.

Norte 70 19 7 96
Nordeste 83 9 4 96
Sudeste 50 22 16 8R
Sul 61 23 10 94
Centro-Oeste 71 16 / 8 95

Com base nas Lrif or-ma çoe s da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios, realizada em 1973 pelo IBGE, cerca de 17 milhões
de pessoas no país recebiam seu salário em dinheiro, na seguin
te proporçao: I

S. M. % DOS 17 MILHÕES
,

ate 1 43
!de 1 a 2 29

de 2 a 5 20

TOTALAT~ 5 92

84. VIII Recenseamento Geral - 1970, item ~l, p. 190-193.

85. Schheider, Alimentaçâo •..•, p. 222.
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Como podemos observar, tanto nas estimativas de 1973, como
de 1977, a parcela da população brasileira considerada de baix~
renda ~ majorit~ria~ Ainda que tom~ssemos somente a faixa de
até 2 sal~rios-mínimos, 'em nenhuma hipótese obteríamos um pe~
centual inferior a 72 por cento, o que vem a indicar a existên
ciade um contingente significativo, em termos de mercado.

Schneider, em sua análise, vi.aa va o consumo de produtos ali
mentícios, e portanto, atribuía ã faixa de até 1 salário, a con
dição de sub-consumo. Naturalmente, para efeito de compra de
eletrodomésticos, o critério sofreria ligeiras alterações, pOlS
a aqulslçao de bens duráveis não vem a satisfazer necessidades
básicas, de sObrevivência, como a alimentação. Vale introduzir,
no entanto, o pressuposto de que, nas cla~ses de baixa-renda, a
aquisição de bens sup~rfluos assume maior importância que os de
primeira necessidade. Nesse sentido, Schneider procurou esti
mar o número depessoàs incluídas em cada faixa, dado para ele
mais significativo do que a renda individual, uma vez que ele
representa a grande oportunidade efetiva de mercado para as in
dústrias alimentícias. No caso dos eletrodomésticos, todavia,
demos preferência ã caracterização do consumidor potencial aln
da que restrita ã Grande são Paulo, a partir de seu domicílio.
Sabemos que a população que aufere rendas dentro dos limites por
nós determinados, mas que nao more em seu próprio domicílio (co

1,' mo é o caso de servi~ores domésticos, por exemplo, que residem
no local, de trabalho), habitualmente não é compradora de eletro

!.
:;

dom~sticos. Identificaríamos, então, nosso mercado potencial co
mo uma parcela, soment~, do mercado potencial de produtos ali
mentícios.

o MERCADO DE BAIXA-RENDA NO ~RASIL - ORIENTAÇÃO SOCIAL

Em 1977, o então Ministro João Paulo dos Reis Velloso ana
lisava a necessidade de encontrar um sentido para o esforço que
se vem realizando no Brasil, em termos de marketing e comercia

i lização, e como estas duas forças devem repre~entar um acrésci
mo de servlço:

Todos os livros bisicos de economia ressal
tam que existe um tipo de marketing, um tI
po de publicidade, que nada acrescenta, em
termos de expansio do .ercado nem em termos
de benefício para o consumidor. Ele apenas

"'.
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serve em determinadas circunstâncias para di:.
vidir o mercado, de forma diferente, entre
competidores. Certo competidor inicia uma
campanha extremamente agressiva de comercia
lizaç~o e marketing, com o pressuposto n~~
de que se expanda o mercado, mas de que ele
entre na fatia dos outros. Evidentemente,
há uma reaç~o da parte dos outros concorren
tes e, dentre de I ou 2 anos, está todo ~
mundo no mesmo lugar, apenas com uma margem
de despesas de publicidade maior do que an
tes. Isto ê um pouco como aquela estória da
corrida atômica: tanto faz que todo mundo te
nha mais bu menos, ou seja~ que os dois la
dos tenham mais ou menos 500 bombas atômT
Cas cada um, como se os dois lados n~o te
nh am ri enhum a , desde que ha j a est e equi Iíbri~
nuclear. Apenas ê um pouco mais difícil con
seguir a desnu cLe ar i za ç ao do que esta elimT
naç~o de margens ou de avanço da publicida
de, que"n~o acrescenta. Acrescentar, aqui:
significaria, por exemplo, uma melhor adap
t a ç ao ao gosto do consumidor; uma maior apr~
ximaç~odo cliente; levar mais diretamente
o produto ao cliente ou levar mais informa
ção. Qualquer destas formas ê conveniente~86

Fica bem clara, aqul, a i~portância da estratégia de expa~
sao que as empresas brasileiras podem vir a adotar. Existe uma
pe r ceLa significativa, no m-ar-cado de inúmeros produtos, ainda
n~o atendida, enquanto determinados segmentos sofrempress~esde
todos os tipos. Há uma concentração de esforços em segmentos de
média ou alta-renda, principalmente no caso de bens de consumo
duráveis, enquanto um percentual elevado da populaç~o com baixa
-renda permanece marginalizada, fora, ainda, do mercado. o Mi
nistro frisava, na mesma ocasião, a importância de qu~ haja uma
tendência a declínio nas margens de comercializaç~o, isto ê, que
a comercialização se reflita, concretamente, em termos de maior
eficácia no trabalho que está sendo feito.~ A redução nas mar
gens de comercialização parece ser uma condição e um caminho pa
ra a conquista de um maior nGmero de consumidores: novas cama
.das da sociedade, as classes de baixa-renda, apresentam intere~
se pelo consumo, são vulneráveis aos apelos publicitários e,
tão logo s~a precária s~tuação fin~nceira possibilite, passam a

86. Discurso pronunciado em 16.05.1977 na Sessão_ Solene de In~
talação, e publicado no~ Art~i~d6rC6rtgre~soBrasileirode
Marl<eti1jí3eComercial~za~ao, no.Ri<? de Janeiro:" (Patrocln.io
e Organl zaçao da As soc i.açao Br-as í.Le í r-a de Harketlng) ,pp.43-"44

87. Idem, p . 43.
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participar efetivamente do mercado de um produto de consumo. S~
bemos, tamb~m, que a considerada populaçâo brasileira de baixa
-renda atinze cerca de 70 por cento dado país corno um todo.
Presumimos que exista aí um mercado ou, ao menos, um segmento
de mercado, totalmente descoberto. Esta brecha, tâopromissora,

-aparentemente, para empresas de muitos ramos, denota a pouca
preocupaçâo com respeito ~ soberania do consumidor e ~s diretri
zes da estratégia do desenvolvimento econômico e social dopaís.
Poderia ser citado como exemplo, o esforço que se faz na reorien
taç~o, dentro do setor imobiliirio, em favor da construçio de
im5veis para a classe m~dia e mesmo para as classes de renda
mais baixa. De modo que, aí, a comercialização deve novamente
influenciar o setor produtivo para transmitir uma orientaç~o so

. I 88c~a .

o MERCADO DE BAIXA-RENDA NO BRASIL - PERSPECTIVAS PARA O RAMO
DE ELETRODOM~STICOS NO BRASIL

Profissionais renomados de diversos campos da economia na
cional manifestaram sua opiniâo quanto ~ tend~ncia do respecti

89 -vo ramo de atividade no Brasil, para osproxlmos anos.

Firmino Rocha de Freitas, Presidente da Abinee, pensa que
o empresariado brasileiro necessitar~ envidar maiores esforços

!' para poder sobreviver ~s dificuldades econômicas atuais. A par
tir disto, nâo s6 lutar~ por participar do mercado mas, ainda,

;i' por abrir novos mercados no exterior, para ampliar suas export~
~, -çoes. Com respeito aos bens de consumo, nos anos 80 ~ qu~lid~

de de vida terá caracteristicas radicalmente diferentes. A cul
} tura seri mais disseminada, orientada e padronizada.90 Acrescen

ta, ainda: Pessoalmente, acredito numa queda da cultura
c i o n a.L, Antigamente, as cidades do Intérior tinham suas

tradi
bandi

nhas, os passeios na praça. Já
discotecas estão em toda parte,

não temos muito disso hoje. As
com os jogos eletrônicos e a for

.ça.da TV. O desaparecimento de costumes antigos e simples
inevitável. Entretanto, a nova ordem acentuará beneficios

-sera
°ã vi

88. Discurso pronunciado em 16.05.1977, 1n Anais ..., p. 44.

89. "Na'Abinee, poucas reclamações" in "Estudo Especial", O Es-
tado de S~o Paulo, 19.09.1980, pp. 8-9.

9O. Idem, p. 8.
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da di~ria das fami1ias, at~ no meio do mato. Ae1étr~nica sofre
r~ o encantamento da sofisticação e da criação .. ." 91~n~mag~nave1.

o mesmo estudo indica que, na d~cada de 80, o mercado de
eletrodom~sticos tenderá a crescer, interna e externamente, urna
vez que a produção nacional j'á é equiparada, em qualidade tecn~
16gica e nrvel de sofisticação, ~ estrangeira. Talvez venha a
ocorrer urna pequena retração, em face da recessão econômica pre
vista para os pr6ximos tr~s anos, corno consequ~ncia da polrtica
anti-inflacionária do governo. Entretanto, Manuel da Costa San
tos, diretor da Abinee, acredita numa expansão do mercado que
compense os reflexos de desaquecimento da economia: os programas
de eletrificação do Norte-Nordeste e para a zona rural signifi

. 92cam novos centros consumidores em larga-escala.

Em termos de.mercado do som, diríamos que o Brasil v~, des
de 1976, um crescimento interno de 50 a 80 por cento ao ano, r~
dices que tendem a se manter estáveis até 1984. A partir desta
data, os produtores já admitem a hip6tese de saturação do merca
do. Assim corno a d~cada dos 70 caracterizou-se pela televisão
em cores, é de se prever que os anos 80 marquem a época do som.
Jovens de 14 a 25 anos de idade constituem a maior parte dos co~
pradores, denotando a exist~ncia de um expressivo potencial de
mercado, urna vez que cerca de 60 por cent~ da população brasi
leira incluem-se nesta faixa. Eug~nio Staub, diretor da Gradien
te, entende que a procura será significativa, porque o mercado
~ essencialmente jovem.93

Dividindo o mercado'de som no Brasil em tr~s segmentos: al
ta .fidelidade, sistemas integrados (equipamentos 3 em 1) e pop~
lares, Shigeuri Taki, empresário da National afirma. que a proc~
ra já'se acha saturada: a produção brasileira en60ntra-se por
volta de 4 milhões de rádios por ano, apresentando um crescimen
to de aproximadamente 5 por cento no campo das vitrolas port~
teis, eletrofones, grav~dores e conjuntos integrado~. As recen

91. "Na Ab í.ne e , poucas reclamações" i n Estudo Especial, p. 8.

92. "O boom eletrodoméstico" in "Estudo Especial", O Estado de
são Paulo, 19.09.1980, p. 8.

93. "A saturação do mercado do som começará em 1984" in "Estudo
Especial", O Estado de são Paulo, 19.09.1980, p. 8.
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tes medidas anti-inflacion~rias impedir~o os revendedores de
atingir as mesmas taxas de compras do último quinquênio. Assim
sendo, Taki vê como.soluç~o acompanhar apenas o çrescimento ve
getativo, esperando-se uma expansão da demanda a partir de

4 94 - . .198. Com relaçao ao mercado de equlpamentos da falxa pop~
lar, Shigeuri Taki afirma encontrar-se saturado, dando lugar aos
aparelhos sofisticados de som, que ser-âo absorvidos nospróximos
dez anos.

Estes dois enfoques, em termos de perspectivas futuras do
mercado de baixa-renda, fornecem-nos alguns elementos importan
tes: a ampliaçâo da rede el~trica a regi6es do Norte e do Nor'
deste e ~ zona rural, onde se concentram os consumidores pote~
ciais do mercado de baixa-renda, denotam'a possibilidade de
crescimento. Em contrapartida, existe a afirmação de que o mer
cado popular j~ se acha saturado. Ora, esta visão nao impede
que, a partir de agora, a produção de aparelhos menos sofistica
dos esteja dirigida mais aos novos consumidores das referidas
áreas, do que aos at~ então atingidos, seja para primeira com
pra, seja para reposiç~o.

i :.

Segundo Adalberto Silveira Machado, Presidente ia Philco,
o Brasil ~ o segundo produtor mundial de televisores em branco
e preto, tendo sua produçâo crescido 7 por cento, enquanto os
aparelhos em cores aumentaram em 20 por·cento, nos últimos

95anos. Com a crise do petróleo, que força as pessoas a permane
cerem mais tempo em suas casas, acredita que o novo boom do mer
cado ser~o os acessórios para televisão. Assim, embor~ com um
atraso de cinco anos, com relação ~ tecnologia norte-americana
ou ~ japonesa, na d~cada de 80 deverão aparecer a cab1e TV (te
levisão por cabodifusão), o'video cassete (fita magn~tica repro
dutora de som e imagem) e o video 'disco (discos comuns de audio
com sinais de imagens para TV}. Essas novidades, desfrutadas
hoje como hobby apenas por ufa minoria da população que imp0E:
tou os aparelhos, nos próximos quatro anos poderão constituir

...•, . 1 - 96uma atividade de lazer incorporada aos habltos da popu açao.

,
".'i

94. "A sat.uraçãodo mercado do som começar~ em i984" rn Estudo
Especial, p. 8.

95. "As novas atraç6es da eletrônica" in "Estudo Especial", O
Estado de são Paulo, 19.09'.1980, p. 9.

9 6. Idem, p. 9.,
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Naturalmente, com esse nível de sofisticação,dos novos mo
delos de televisão, poderfamos supor que o mercado de baixa-ren
da passaria a consumir o tradicional aparelho branco e preto com
menor intensidade, dando preferência ao televisor em cores? Ha
verla uma redução de preços dos modelos mais antiquados?

o MERCADO DE BAIXA RENDA NO BRASIL - FATORES AMBIENTAIS

Criação de Empregos. Recente documento (vide anexo n9 3 a
fls. 232) da FIESP - Federação das Indústrias do Estadó de são
Paulo - entregue ao Ministro-Chefe da Secretaria de Planejame~
to da Nação demonstrava a posição das lideranças empresariais,
de são Paulo, no sentido de contribuir com o governo, de forma
mais ativa que passiva, no combate ã inflação e ao desequilíbrio
do balanço de pagamentos. Acentuou a necessidade de exportar,
como forma de impedir a recessao decorrente do estrangulamento
das contas externas e assegurar, consequentemente, a manutenção
do nfvel de emprego. Naturalmente, essa manutenção dependeria
de certo nível de crescimento, o qual demandaria, para resultar
significativo, acentuado esforço no sentido de aumentar os re
cursos destinados aos investimentos que irão gerar mais empre
gos. Para tanto,- os empre~ários necessitariam ter condições de
apresentar propostas alternativas, como por exemplo, uma profu~
da reforma fiscal e uma alteração do sistema de vendas a prest~
ção capaz de reduzir o crescimento da demanda de bens duráveis
de consumo. Não pareceria suficiente recomendar que os novos
investimentos sejam dirigidos ãqu~les setores que empregam mais
mão-de-obra do que tecnologia, i~ não for tomada posição ~lara
diante da lei salariai e da questão dos encargos sal~riais, que
penal,izam as empresas q"ue, justamente, empregam mão-de-obra in
tensiva.

política Salarial. Outro aspecto importante a ser meneio
nado, ~ a influ~ncia das recentes mudanças de política salarial
sobre o padrão de vida dos consumidores de baixa-renda. Os rea
justes semestrais, com'base no INPC (tndice Nacional de Preços
aos Consumidores), obedecem aos tetos fixados pelo governo.97

97. "Teto para reajuste se~â de 20 mínimos",Diâri~ Comércio &
Indústria, 14.10.1980, p. 3. (Ver anexo n9 4 a fls. 233).
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Quadro n'? 12

Valor a ser Acrescido ao Salirio-

F A I X A R E A J U S T E

Até 3 s .m. 110% do INPC
De 3 a 10 s .m. 0,3% x INPC x s •m , +. 100% do INPC

-
De 10 a 15 s .m. 2,:3% x INPC x s •m. + 80% do INPC
De 15 a 20 s.m , 6,8% x INPC x s .m. + 50% do INPC
Mais de 20 s .jn , 16,8% x INPC x s .tn , + zero% do INPC

Fonte: Diário Comércio & Indústria, "política Econômlca",
14.10.1980, p. 3.

Como ilustraçâo, a Assessoria Econômica do Ministério do
Trabalho apresentou um cálculo do reajuste semestral dos traba
lhadores das várias faixas salariais, caso o INPC fosse de 40
por cento, e o salário-mínimo igual a Cr$ 4.149,60.

Quadro n'?13

Reajuste a ser Somado ao Salirio

.!- F A I X A R E A J U S T E

Até 3 s. m • 44% do salirio
De 3 a 10 s .m. 40% do salirio + Cr$ 497,95
De 10 a 15 S .ffi." 32% do salário + Cr$ 3.817,63
De 15 a 20 s • m •. 20% do salirio + Cr$ 11.286,91
Mais de 20 s .m. 00% do salário + Cr$ 27.885,31

.,
:1

t
~:

Fonte: Diário Comércio & Indústria. "política Econômica"
14.10.1980, p. 3.

Observamos, portanto, para a faixa de at~ tr~s salários-mí
·nimos, um reajuste superior ao INPC, indicando uma ligeira ele
vaçâo (4%) no padrâo de vida para os trabalhadores nela i~cluí
dos. Em contrapartida, qualquer pessoa ganhando mais de vinte
salários-mínimos, seja qual for o valor deste salário, teria di
rei to, pela nova lei, apenas a um reaj uste fixo de Cr$ 27.885,31.
Com isso, permaneceu inalterada a faixa que engloba até dez sa
lários-mínimos, onde está situada a maior parte dos assalaria
dos do país, enquarrto os mais. afetados representam somente I,8
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por cento da força de trabalho (vide anexo n? 4 a fls. 233).

políti6a de Preços. O governo vem exercendo sobre muitos
setores da economia, através do Conselho Interministerial de Pre
ços - CIP - um controle dos preços, o qual não poderá deixar de
existir, em qualquer ~poca, por ser um instrumento eficaz junto
is grandes empresas monopolistas e aos cart~is, que detim o p~
der do preço e que, por isso, precisam ser controladas,

I f d· f I - . ~ 98pa mente em ases e 1n açao aC1rrada.
princi

Este controle, que vlgorou ao longo.de todo o ano de 1980,
.,

evitou uma explosâo ainda maior de preços, como,cbnsequ~ncia da
forte pressâo da demanda ocorrida na economia brasileira. A ta
xa de inflação, prevista em 50 por cento, atingiu cerca de 113
por cento em 1980, conforme índices da Fundação Getúlio Vargas,
fazendo-nos crer que, se não houvesse controle, os aufuentos te
riam sido ainda maiores, em decorr~ncia do superaquecimento da
economia. ~ claro, também, que esse comportamento do CIP redun
dou numa diminuição de rentabilidade para as empresas, já que
os aumentos de preços autorizados foram sempre inferiores aos
aumentos de custos em que incorreram. ~ por esse motivo que há
já acentuada tend~ncia a uma liberalização do controle para
1981, evitando maiores quedas de rentabilidade .. Sabemos, no en

I , tanto, que não haverá possibilida~e de total recuperação das re
!' duções de lucro (ocorridas em 1980) por parte das. empresas, uma
vez que a ma j or-açâo dos preços deverá refletir tão somente acrés

\ Clmos nos custos de prod~ção, mat~rias-primas, etc.~

política Financeira. Depois de dezesseis meses de tabel~
} mentos,o governo liberou completamente, a partir de14.l2.l980,

as taxas de juros dos emprés~imos feitos pelas, financeiras no
crédito direto ao consumidor (vide anexo n? 5 a fls. 234 ). Es
sa medida, que forçará a elevação das taxas de mercado, faz pa2::
te das novas medidas que visam desestimular o consumo e incenti
var a poupança interna. Os demais setores do mercado financei

98. Pronunciamento do Secretario Especial de Abastecimento e
Preços, Sr. Carlos Viacava, publicado no jornal Diário Co-
m~rcio & Indústria, 26.ll.lSg0, p. 1.

99. Santos, Sílvio l'1ário."CIPdesmente a existência de lista
das nao-vigiadas fi, Diária COmércio & In'dúst'ria,26.11.19.80,
p. 3.
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ro, no entanto, que t~m as taxas de juros de aplicaçâo controla
das pelo governo (os bancoi comerciais e de investimento) conti
nuariam sujeitos aos tetos definidos pelas autoridades monet~
rlas.

o cr~dito direto ao consumidor, at~ o dia 12.12.1980, Vl
nha sendo contido pelo limite de. 45 por cento, sendo insufici~n
temente at~ndido, fato que suscitou problemas sumamente s~rios,
inclusive no setor referente à compra de eletrodomésticos. O
processo inflacion~rio ocasionou uma aceleraçâo no consumo de
bens dur~veis e nâo-dur~veis, mormente através da venda a vista
ou a curtrssimo prazo. Essa ~reicente demanda manteve ativas
as financeiras que, embora atadas aos 45 por cento estipulados
pelo teto, envidaram todos os esforços para atender às solicita
çoes do chamado crédito massificado, bem como do cr~di to pessoal.

Tomamos ciência . ., .de que, no lnlClO de outubro de 1980, ape
nas quatro financeiras estariam operando com veículos novos,por
exemplo, e que, caso persistisse a situaçâo restritiva, j~ em
novembro nâo haveria mais financiamentos para carros e nem para
eletrodomésticos. Como praticamente todas as financeiras já h~
viam atingido o limite dos 45 por cento no final de setembro,
propuseram aprovaçao para operar com eletrodomésticos em prazo
inferior a 180 dias, com recursos pr6prios. At~ agosto de1980,

1 atingiu apenas 4 por cento a rentabilidade das financeiras so
i--

bre o montante do capital mais reservas: dentro da conjuntura
inflacion~ria, as taxas de juros aplicadas aos financiamentos
achavam-se bastante defasadas em relaçâo ao nível geral de pre
ços. Esta defasagem passou a funcionar como um mecanismo de sub

, sídio em favor dos usuarios do cr~dito, dos consumidores (a de
manda por bens dur~veis esteve muito elevada nos Gltimos meses
do ano de 1980), ao passo que os aplicadores em investimentos
financeiros deparavam-se com taxas negativas de remuneraçâo de
seu capital.

Para as financeiras, liberar completamen~e as taxas parece
ter sido melhor do que apenas- f Lex.i.bi.Lí.z.â-c.Las , porém seus níveis
deverâo se.elevar de tal forma que concorrerâo ~ara reduzir a
demanda por cr~di to e, portanto, diminuir o consumo. Ora, se as
financeiras vivem, basicamente, do consumo, seu volume de apli
caç6es tender~ a sofrer uma se~srvel queda. Por-se-~ em cheque
a habilidade dos, profissionais, que passarao a operar numa eco
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nomia de mercado.

Entendemos, portanto, a nova polftica governamental de de
sestfmulo ao consumo e incentivo a formaçâo interna dapoupança,
num momento em que a alternativa do crédito externo se nos apr!:
senta pouco promissora, em decorrência da crise externa, do p!:
tróleo, e dos nossos crescentes deficits no balanço de pagamen
tos.

~ bem provável que a poupança ihterna resulte insuficiente
para a manutençâo da taxa de crescimento do país a níveis ade
quados, sendo necessária a contribuiçâo das inversões diretas
do capital estrangeiro, como complementação, de forma a dar con
tinuidade aos programas de desenvolvimento do país.

Tecnologia. Como consequência da maloratençâo devotada
aparentemente ao empresariado nacional, depois das filtimas medi
das de politica finanbeira, um novo p~oblema passou a ser estu
dado: o ajustamento da tecnologia transferida de países estran
geiros ~ realidade econ~mica e social do Brasil. A título de
ilustraçâo, o Ministro da IndGstria e do Com~rcio menClonou re
centemente o caso do televicror em cores, produzido hoje em oito
tamanhos diferentes, o que, a seu ver, é incompatível com a rea
lidade e condições daNação. O governo decidiu, ultimamente, li
mitar, em princípio, para cinco, os tamanho? para produçâo des
ses aparelhos. 100 Grande parte das,émpresas produtoras, por ser
de origem estrangeira e operar em organismos multinacionais, uti
liza-se de projetos anteriormente desenvolvidos em pafses cujos
hábitos de consumo refletem circunstâncias distintas das do Bra
silo ,Faz-se necessária, portanto, uma adaptação desses proje
tos e, em consequência, da tecnologia neles empregada, aos moI
des brasileiros. Não nos estenderemos, porém, nessa análise,
por não entender que seja ela de essencial importância para no~
sa abordagem. Vale a pena mencioná-la, sabendo que tal estudo
de pesquisa mercadológica deve ser desenvolvido pelas empresas
produtoras.

100. Pronunciamentos do Ministro da IndGstria e" do Comércio,
joâo Camilo Pena, em 2~.lO.1980, durante mesa-redonda do
"Business Internationai" ,e publicados no "arti~o "Investi
mentos complementarâo poupança", no Diário Comerci6 & In-
dGstria, 30.11.1980, p. 10.
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Posiç~o da Ind~stria Eletro-Eletr~nica em face da polItica
Econ~mica. O atual Presidente da Abinee - Associaç~o B~asilei

Iof'ra da IndGstria El~trica e Eletr5nica - declarou ultimamente
que a estimativa de crescimento do setor em 1980 é 9 por cento,
de acordo com dados levantados até o momento. Explicou que a
área de geraç~o e transmiss~a de eletricidade, refletindo a re
duç~o dos investimentos pGbli~os e importaç6es das estatais, te
ve sua produç~o reduzida em 11 por cento em relaç~o aos nrveis
alcançados em 1979. Na ~rea eletr5nica, entretanto, declarou
que a Abinee prevê crescimento de 14 por cento, em decorrência
da expans~o da demanda no setor de entretenimento e das exporta
- 102çoes.

Na mesma ocasi~o~ o Ministro do Planejamento reforçou que
as prioridades governamentais, na área econ~mica, p~rmanecem:
agricultura, aumento das exportaç6es e substituiç~o de energia.
Aprofundando em cada um desses três t6picos, explicou que eles
s~o os caminhos abertos ao setor privado.

Embora em 1980 tenhamos tido a maior safra da hist6ria do
Brasil, ela nio foi suficiente para nosso consumo. Tivemos que
continuar importando.103 C setor industrial cresceu cerca de
7 por cento, e o de bens de consumo durável cresceu ainda mais.
E nos v~ndemos, essa ~ a verdade, n6s veQdemos tódas as geladei

. ... . f d u zi d 104ras , os t í qu Ld i t í.c adores , os re Le v í.s ores que oram pro UZl os.
Os objetivos do governo seriam, em'síntese, diminuir a dependê~
cia externa e manter o crescimento econ5mico.

Detectamos, nes tas afirmaç6es, alguns pontos de especial
relev~ncia para nosso estudo. Em primeiro lugar, a reduç~o da

101. Trata-se do Sr. Firmino Rocba de Freitas que, no dia
04.12.1980, no encontro anual da Abinee , solicitou ao atual
Ministro do Planejamento, Sr. Delfim Netto, uma definiç~o
dos rumos que os pars deverá seguir.

102. "Abinee estima que setor vai crescer 9% este anal.',O Esta-
do de S~o PaulO, 05.12.1980, p. 24.

103. Disc~rso do Ministro Antonio Delfim Netto pronunciado na
Abinee (Associaç~o Brasileira da IndGstria El~trica e Ele
tr5nica) a 04.12.1980 e publicado e~O E~tado de S~o Paul~
a 05.12.1980, p. 24.

104. Idem, p. 24.
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produçâo ocorrida em 1979, no campo de geraçao e transmissâo de
eletricidade, pode signifi6ar uma restriçâo ao crescimento do
mercado comprador de aparelhos eletrodomésticos. Sabemos que a
produçâo deve se destinar, conforme a orientaçâo do Ministro, ao
abastecimento do mercado interno e, logo, ~s exportaç~es. Ora,
no momento em que a expansâo da rede elétrica, responsável pela
abertura de novos segmentos geogrificos, sofre retraçâo, fica
comprometido o consumo interno. Resta, como solução, exportar
o excedente. Lembramos, aqui, a dificuldade encontrada para co
locação do produto brasileiro no mercado externo, especialmente
em paIses onde já existem similares, muitas vezes com tecnolo
gia tão ou mais avançada que a nossa; Não nos pareceu seresta, .
no entanto, a preocupação da Abinee, desde que atribui a previ
são de 14 por cento de crescimento do setoreletranico para
1980, ao fato de verificar um incremento da demanda na área de
entretenimento e exportaç~es, justamente!

Um outro aspecto a ser considerado, neste caso, é o lncen
tivo governamental ao setor agrIcola e ~s expor-taç óe s , como opo,!:
tunidades para o setor privado. No que tange ~ indGstria ele
tranica, aparentemente o apoio ~ agricultura não traz malores
benefícios, a menos que a criação de novos empregos, e respecti
vos salários, chegasse a elevar o padrão de vida de um volume
de mão-de-obra respeitável, do ponto de vista de ampliação do

I mercado consumidor de eletrodomésticos. Este esforço, porém,
j: se não estiver integ~ado ao de expansão da rede de energia elé

trica em novas áreas da ·zona rural, terá pouco significado para
o setor eletro-eletranico. Lembramos aqui que, para o trabalha
dor rural, os gastos com alimentação são bastante reduzidos,
crescendo a probabilidade de que ele venha a consumir bens durá
veis, e especialmente os ele·trodomésticos.

O estImulo ~s exportaç~es nos suscita uma dGvida, todavia,
quanto à viabilidade de se alcançar o aumento na produção, como
anunciado, sem correspondentes acréscimos nas importaç~es. Sa
bemos que os aparelhos elétricos, geralmente, para sua compos,!.
çao, demandam materiais mui 'tas vezes não ericorrt r-ados com facili
dade no mercado nacional. Outras, quando o são;
nIvel de qualidade bastante inferior ao similar
Existem previsões de que, em 1981, as exportaç~es

apresentam um
estrangeiro.

de produtos
eletro-eletranicos atingirão a'cifra de 800 mil dólares, enqua,E!
to as importaç~ep para o setor estâo estimadas em 1,8 milh~es
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de dólares.

Um empresário da área eletro-eletrônica decLar-ava , há po~
co tempo, que as ind~strias brasileiras que ainda n~o atingiram
indices globais de nacionalizaç~o e qu~ dependem de parcelas i~
portadas de componentes poderio enfrentar problemas s~rios, at~
mesmo de paralizaç~o de produç~o, face ao esgotamento total de
seus estoques. Sua empresa, consideradBde m~dio porte, dari

105f~rias coletivas em novembro, pelas-raz~es apontadas. Assim
como ele, parece que outros empresários receberam com certa re~
trição a Resolução n9 638, que condiciona a realização de impo~
tações de várias matérias-primas, máquinas, equipamentos e bens
não-duráveis à observação de prazos mínimos na obtenção de fi
nanciamentos externos.

Diante das prioridades e metas traçadas pelo gov~rno, vale
ria pensar especificamente 'no consumo de eletrodomésticos. Re
colhemos, aqui, uma análise de Celso Antunes publicada pouco
após as declarações do titular da Pasta de Planejamento:

j
i·

Realmente, o setor de bens de consumo cre~
ceu mais de 12% este ano e praticamente to
daa produç~o de utilidades dom~sticas foi
adquirida. É verdade que precisamos apren
der a trabalhar muito mais e poupar com coi
rencia e consciência. Mas n~o ~ menos ver
dade que essa exortaç~o atinge apenas uma
ínfima parcela de nossa populaçio. Esse con
sumismo desenfreado do brasileiro hi muito
se transformou em mito para uma populaç~o
que exibe cifras recordes desubalimentação,!
subeducação e sub habLt a ç ao , Foi dito no d i s
curso que uma parcela substancial da infl~
ção foi produzida por "todos nós". Teria,
assLm, sido gerada quando a sociedade menos
prezou os ideais de poupança que a cCierênci~
aceitava admitir; mas não foi lembrado que
esse "todos nós" n~o chega ser alusivo se
quer a 10% da população nacional. Cerca di
65 milh~es de brasileiros não têm água enca
nada, mais de 40 milh~es não sabem o que e
luz el~trica e cerca de 30 milh~es habitam
em favelas. Essa gente, por meio .de comp~
raç~es probabilisticas, caracteriza muito
mais a "sociedade brasileira" que efetiva
mente consome; e mencionar "todos nós" es

105. Alves, Dalila Maria. "Ampliar ainda mais apoioi3.
çao",Diario Comercio & Indústria, 23.10.1980, p.

exporta
5. -



- 70 -
\

•
que cendo- a ê vo 1tar a s cos tas ao ver da de iro
Brasil que, muito aquém do pão diário, não
pode aceitar a insinuação de qualquer· po~
.pança imaginável.106

~ clara a colocação, no sentido em que uma parcela consid~
r~vel da sociedade parece estar exclu!da dos planos governamen
tais, uma vez que nao tem tido acesso sequer ao consumo de bens
e serviços essenciais (alimentação, educação, habitação), quan
to mais â poupança desejada. Refutamos, no entanto, umaspecto:
essa mesma percentagem da população, carente, que vem a consti
tuir o segmento de baixa-renda, consome bens dur~veis nao-essen
ciais, como é o caso de muitos aparelhos eletrodomésticos (li:
quidificador, vitrola, m~quina de lavar, etc.), de sorte que po
deria ter efetivamentecontribu!do para o processo inflacion~
rlO. Nossa pesquisa de campo demonstrou, como veremos aseguir,
que o !ndice de compra de aparelhos em 1979 foi comparativamen
te elevado, e soubemos que a produção do setor em 1980 foi qu~
se totalmente vendida. Embora o consumismo de bens domésticos,
conforme o Ministro, seja decorr~ncia de esforço para u~ melhor
distribuição de renda, pode também ser vis{o como um despreparo
cultural e, mais ainda, como uma fuga â inflação.

Então, como que resumindo a orientação do governo, o Minis. '. 107 -
tro da Indústria e do Comércio aflrmava recentemente haver ne
cessidade de aumento do investimento nacional e da distribuição
de rendq. e, uma vez que o governo :não deseja estatizar a econo
mia, a empresa seria o ágente gerador de investimentos, Vla lu
cro e com o a f r-ouxarne nto do controle do CIP. Admitiu, também, um
crescimento de 4 a 6 por cento da produção industrial em 1981,
face ânecessidade de exportação. Salientou, por fim,que nao
é cogitada a idéia de recessão, e sim um crescimento mais lento
da economia, evitando maior pressão sobre a inflação e o balan
ço de pagamentos. Naturalmente, como consequ~ncia, haveria se
tores que sofreriam desaceleração, mas que essa seleção seria

106. Antunes , Celso, "O que o Ministro nao disse" ,Di~rio Co-
mercio & Industria, Qg.11.1g80, p. 6. CCom~ntgrio ao di~
curso. do Ministro Delfim Netto, pronunciado em 04.12.19.80,
na Ab í.nee).

107. O Ministro da Indústria e do Comércio, Camilo Pena, fez es
te pronunciamento a 05.12.1980, em uma reunião com repr~
sentantes de diversos sindicatos de indústrias, quando era
debatido o ,papel da empresa na sociedade brasileira.
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determinada pelo próprio mercado, em função das
des de crédito. A utilização do recurso caberia.ã
consumidor e ã nova· política salarial,que implica

disponibilida
decisão d.o
em melhor

distribuição de renda, redistribuindo o perfil de consumo para
b . . 108ens essenClalS.

Cultura. Enfatizamos, no Capítulo I, a fragilidade cultu
ral em que se acha o consumidor que constitui hoje o mercado de
baixa-renda no Brasil. Dizíamos da-dificuldade que encontra p~
ra estabelecer as prioridades no seu orçamento familiar, ou os
critérios na decisão de compra, etc., apresentando especial sus
ceptibilidade aos modernos apelos e métodos de venda pessoal a
que está exposto.· A partir dos Censos de 1960 e 1970, recolhe
mos alguns dados referentes ao nível de instrução da população
economicamente ativa no Brasil, e sua distribuição entre as zo
nas urbana e rural.

Quadron9 14

A Distribuição Segundo o Setor
e o Nível de Instrução

I

i·

% DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA

1960 1970 VARIAÇÃO
PERCENTUAL

rural 46,56 40,05 - 13,98
Setor urbano 53,44 59,95 + 12,18

analfabetos 39,05 29,75 - 23,81
Nível primáriá 51,71 54,47 + 5,34

de ginasial 5,16 8,03 + 55,62
Instrução colegial 2,67 5,24 + 96,25

superior 1,40 2,51 + 79,28

Fonte: Anuário Estatístico - IBGE
Secretaria do Planejamento da Presidência da.República

Verificamos que o grau de ana Lfabet í.smo ~ embora reduzido
de 1960 p~ra 1970, ainda é elevado, não nos parecendo haver
ocorrido grandes alteraç~es até 1980. Com relação ao primário,

108. "Pena quer extinguir CIP, diz empresário", O Estado de são
Paulo. 06.12.1980, p. 23.
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~ o nivel onde se concentra a maior parcela da sociedade. Ora,
conhecida a precariedade do ensino hodierno no país, mormente
nos estabelecimentos da zona rural ou de cidades' interioranas,
ousaríamos afirmar que o embasamento cultural adquirido por ce~
ca de 84 por cento da população ativa do país não ~ suficiente
para fornecer um mínimo de elementos necess~rios a uma correta
decisão de compras. ~ por esse motivo que, no início de 1978,'
uma portaria foi baixada, regulamentando a aplicação da Lei n9
6.463, com o fim de moralizar as vendas a prazo. Não nos apr~
fundamos no conhecimento e atualização referentes a essa legi~
lação, por fugir ao objetivo central de nosso trabalho. Obser
vamos apenas, de passagem, a necessidade de instrumentos .legais
de proteção a esse consumidor inculto e ingênuo, muitas vezes
prejudicado em suas compras a prestações. Para certas lojas, as
vendas a prazo se transformaram numa lucrativa fonte de recei
tas financeiras, de modo que caberia ao poder pGblicoo encargo
de divulgar amplamente as irregularidades ~bservadas, para In
formação dos consumidores. As lojas, por sua vez, deveriamapre
sentar o preço a vista, o nGmero e o valor de pagamentos no ca
so de transações a prazo, e o preço de partida, igual ao preço
a vista acrescido das despesas de operação do departamento de
crédito do estabelecimento varejista, na forma fixada pela regu
lamentação vigente.

! i'

~ No confronto entre a grande orgartização e o ~onsumidor de
sinformado e pressionado por todas.as t~cnicas de venda, éa sua

1~ liberdade que deve ser defendida.· Uma ligeira obs er-vaçâo permi:
-:

te averiguar que não h~ igualdade no confronto entre 'as. em'pr~
sas especializadas em vendas a prazo e a maioria dos comprado.,
res, muitos dos quais pessoas de baixa-renda e de modesta pos~
ÇdO social. Com maior dificuldade falaríamos,. portanto, da so
berania do consumidor, aparente mito te6rico pouco respeitado
no dia-a-dia da vida econ5mica. O consumidor ~

e continuamente
lesadb de muitas formas, precisando aprender a defender-se. En
quanto seus padrões culturais o impedirem de conhecer, organi,
zar e utilizar os grandes instrumentos de sua. defesa, com ini
ciativa pr6pria, seria justo esperar do poder pGblico uma açao
que crie no país a tradição de respeito ao cidadão.



C A P !T U L O III

PADRÕES tffiTODOLOGICOS PARA DEFINIÇÃO
OPERACIONAL DA DISSERTAÇÃO

Tratando-se de um estudo exploratório, nao foi nossa inten
çâo definir hipóteses, e nem mesmo átribuir-lhes um tratamento
estatístico que Vlesse a comprovar sua validade. Sabemos que,
embora muito se comente sobre o tema, poucas análises acadêmi
cas at~ hoje elaboradas relacionam-se, direta ou indiretamente
com a compra de eletrodomésticos nas classes de baixa-renda.
Nâo existe, ainda, uma estrutura metodológica rigidamente esta
belecida, uma vez que o restrito volume de material disponível
sobre o assunto nâo apresenta um conjunto de proposições ou
id~ias com suficiente ordertaçâoa ponto de servir de base para
pesquisas posteriores. Nosso estudo visa, justamente, estabele
cer alguns destes fundamentos sobre os quais se possa, no futu
ro, alicerçar novos trabalhos, formular hipóteses, verificar pro
cedimentos ou fundar teses.

! ~.

Tentamos formular um pressuposto básico que nos norteasse
ao longo de toda a monografia (fls. 6 ), procurando explorá-lo

~ da forma malS extensiva possível.

,
~).
•::

o objeto do estudo prendeu-se, portanto, a três aspectos:

a) identificar quais os eLet r-odomâs t í.cos consumidos pela popula
çâo paulistana de renda familiar até três salários-mínimos,
inclusive;

b) analisar e avaliar o comportamento verbalizado pelos consumi
dores destes aparelhos;

c) verificar se os instrumentos utilizados pe.las empresas prod~
toras sao adequados ao mercado de baixa-renda.

Para tanto, realizamos a revisâo da bibliografia existente
disponível sobre o assunto e o levantamento, através de duas pe~
quisas primárias, sobre a compra de eletrodom~sticos pela pop~
laçâo de baixa-renda; uma junto aos consumidores finais e, a ou
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tra, junto a umas poucas empresas produtoras de eletrodom~sti
coso

METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO

Efetuamos pesquisa prim~ria atrav~s de levantamento in loco
sobre a compra de eletrodom~stic~s pela populaçâo de baixa-ren
da.

A coleta de dados referentes a essa compra foi feita junto
aos consumidores finais através de entrevista com question~rio
estruturado nâo-disfarçado, com perguntas fechadas e abertas,
onde procuramos identificar quais os aparelhos eletrodom~sticos
adquiridos pelas famílias com renda familiar at~ três sal~rios
-mínimos, inclusive (vide modelo do question~rio a fls. 235).

A amostra foi de 400 famílias residentes nas zonas Norte,
Sul, Leste e Oeste da cidade de sâo Paulo, abrangendo a Grande
sâo Paulo numa distância nao superior a 30 quilômetros de raio
do centro da ~idade.·

A t~cnica de amostragem utilizad~ foi umai~cnica nâo-pro
. babilística, ou seja, a de amostragem por cotas. Em primeiro
I' lugar, procuramos di~idir o universo dos domicílios existentes
na Grande sâo Paulo, dentro do perímetro acima citado, em sub
-universos (ou celulas) que o compõem: as regiões geogr~ficas:

!

Norte, Sul, Leste e Oeste. Num teste preliminar de avaliaçâo
de eficiência, aplicamos aleatoriamente 100 questionários em
bairros diversos das quatro referidas zonas, junto a con~umido
res cuja renda familiar era declarada inferior ou igual a três
sal~rios-mínimos. Detectamos que cerca de 90 por cento desses
consumidores residiam em bairros perif~ricos e que se distri
buíam uniformemente pelas quatro regiões.

Fixamos, entâo, quatro pólos: Santana (Norte), Parque D.
Pedro 11 (Leste), Santo Amaro (Sul) e Pinheiros (Oeste), como

..•ponto de partida para os entrevistadores, e estipulamos um nume
ro proporcional equitativo de entrevistas por célula, determi
nando que a amos~ra totalizaria 400. (v. anexos a fls. 237 a 240).
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REGIÃO NÚMERO DE %QUESTIONÃRIOS

Norte 100 25
Sul 100 25
Leste 100 25
Oeste 100 25

T O T A L 400 100

Uma vez decidido o número total de respondentes em cada cé
lula, distribuímos cotas a cada entrevistador. A amostragem
dentro de cada regiâo geogr~fica nâo foi feita totalmente 'ao aca
so; os entrevistadores fizeram a seleção dos respondentes para
cobrir suas cotas dentro dos 30 qui13metros de raio estipulados,
evitando entrevistar famílias vizinhas, procurando que houvesse
no mínimo dois domicílios entre um respondente e outro, esco
lhendo não mais que duas res idências por face de cada quartei
rao. Respeitados esses critérios, procuraram que nao houvesse
concentração de entrevistas em uns poucos bairros, e programaram
de forma a atingir o maior húmero possfvel deles, em cada re

Cabe mencionar que tomamos o m~ximo cuidado r.o sentido
de evitar - o que não significa excluir - os bairros próximos a
zona fabril-industrial do ABCD (Santo André, são Bernardo do Cam
po, são Caetano do Sul e Diadema), porquanto ~ .e-nos conhecido,

i.-
por estudos sócio-econ3micos, que o padrão de consumo
lias neles residentes apresenta ligeira alteração com

das famí

aos demais, podendo ocasionar um viés nas informaçõe~
das e consequentementenas conclusões da pesquisa.

relação
adquiri

Com base nos critérios .aci.ma expostos, iniciavam cada entr~
vista até que ficasse conhecido o nível, de renda salarial da fa
milia. Caso correspondesse ~ faixa (por nós definida) de até
três sal~rios-minimos, inclusive, prosseguiam comapesquisa dos
aparelhos. Caso contr~rio, encerravam aí a coleta de informa

I ções introdutórias e desprezavam esse question~rio, procu~ando
novo domicilio com os pré-requisitos adequado~. As prec~rias
condições ~xternas de uma residência foram escolhidas

..•por nos
como um indicador do respectivo baixo nível de renda familiar;
na maior parte das vezes, porém, a concentração de pessoas que
trabalhavam fora e que residia~ numa dessas unidades ultrapass~
va o teto por nó~ fixado. ~ nesse sentido, portanto, que a amos
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tragem 'dentro de cada r-eg í.âo foi aleatória (vide quadro abaixo) .
A dificuldade relativa de encontrar as famílias adequadas, uni
da ao alto custo de.não as conhecer previamente e sim busc~-las
pela periferia afora nos impediu de coris egu i r- um volume equi ta
tivo de entrevistas para cada estrato de renda. Limitamo-nos,
assim, a preencher as cotas por região, uma vez que a proposta
de nosso estudo é de abranger a faixa de um a três sal~rios-mí
nimos de renda familiar, inclusive, e não cada estrato isolada
mente. Explicamos dessa maneira a distribuição abaixo aprese~
tada dos domicílios por nós entrevistados, lembrando que talvez
por essa razão não venha a corre?ponder totalmenteã de pesqui
sas sócio-econômicas realizadas por entidades ou órgãos que se'
utilizem de amostras probabilísticas.

NÍVEL DE RENDA POR REGIÃO

A TOTAL
AT~ 1 1 A 2 2 A 3 POR) REGIÃO

~

N o r t e 20 34 46 100

S li 1 7 38 55 100

L e s t e 18 38 44 100

O e s t e 12 44 44 100

T O T A L POR 57 154 189 400FAIXA DE RENDA ,

~I:
S • m , salário-mínimo

..•As faixas de renda vigentes na epoca da pesqua.s a eram as
segulntes:

s • m. Cr$

atê 1 a tê 2.268

1 a 2 2.269 a 4.536

2 a 3 4.537 a 6.804

s.m. = salário-mínimo

Relacionamos a seguir os bairros selecionados para as 400
entrevistas:



R E G I Ã O N C R T E.B A I R R O S DA
Brasilândia
Freguesia do Õ

Jardim Tremembé
Lauzanne Paulista
Parque Novo Mundo
Parque são Domingos
Piqueri
Pirituba
Tucuruvi

Furnas
Imirim
Jaçanã
Jardim Brasil
Jardim Brasília
Jardim Gopouva
Jardim Joamar
Jardim Modelo
Jardim Noemia
Jardim Peri
Jardim Per i Novo
Jardim Rincão
Jardim Santa Rita
Jardim são José

Vila Ede
Vila Gustavo
Vila Iório
Vila Mangalot
Vila Mazzei
Vila Medeiros
Vila Nova Galvão
Vila Zat

R E G I Ã O SULB A I R R O S D A

Aclimação
Água Funda
Americanôpolis
Bairro do Taboâo
Bela Vista
Brooklin Novo
Brooklin Paulista
Cambuci
Campo Limpo
Capâo Redondo
Cidade Monções
Divisa de Diadema
Ipiranga
Itaim-Bibi
Jabaquara
Jardim Aeropor.to
Jardim Bom Pastor
Jardim Gismar
Jardim Ibirapuera
Jardim Maraca
Jardim Margarida
Jardim Maria Duarte
Jardim Maria Tereza
Jard:i.m Marilene
Jardim Paineiras
Jardim Portinari
Jardim Prudência
Jardim Santa Terezinha

Jardim Santa Rita
Jardim são Luís
Jardim Tereza Rosa
Jardim Vaz de Lima
Mar Paulista
Mirandópolis
Parque Brístol
Parque das Nações
Parque Mirassol
Parque Ribeiro
Parque Santo Antonio
Planalto Paulista
Sacomã
Santo Amaro
Saúde
Taboão da Serra
Vila Analia
Vila Campestre
Vila Caraguata
Vila da Paz
Vila Heliôpolis
Vila Liviero
Vila Mariana
Vila Moraes
'Vila Olímpia
Vila Rica
Vila Santa Catarina
Zoológico
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B A I R R O S DA R E G I Ã O L E. S T E'
·são Miguel Pa,u 1ista
Sapopemba
Tatuape
vi la Bela
Vila Carrão
vila Dalila

- Vi la" Formosa
Vila Invernada
Vila Lais
Vila Matilde
Vila Nova Iorque
Vila: Prudente
Vila Talarico
Vila Tàquari
Vila União
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Embora nao se faça necessário, parece-nos interessante,
oportuno, e de justiça, dizer da dificuldade, e mesmo da arte
que cada entrevistador teve de enfrentar ou adquirir para a con
secuçao das referidas informações. O baixo nível de renda fami
liar no Brasil - e provavelmente em muitas oútras partes do gl~
bo terrestre - vai aliado a um baixo nível sócio-cultural, dado

Alto da Moôca
Artur Alvim
Belenzinho
Cangaiba
Ermelino Matarazzo
Ferraz de Vasconcellos
Guaianazes
Itaim Paulista
Jardim Assunção
Jardim Maringa
Jardim Santa Maria
Jardim são João
Moôca
Morro Branco
Penha de França
Ponte Rasa

R E G I Ã O O E S T E

.
importante para o estudioso de Mercadologia, no momento em que
procura definir o perfilou características do consumidor' de um
mercado pot~ncial específico, como ~ o nosso caso. Bem,uma vez
realizadas as primeiras entrevistas, ficou bem patente a todos
os entrevistadores, a dificuldade e muitas vezes o risco que im

B A I R R O S D A
Jardim são RemoButantã

Ferreira
Jaguare
Jardim Arpoador.
Jardim Cambara
Jardim Cotia
Jardim Nova Coimbra
Jardim Santa Tereza
Jardim são Jorge

./

Osasco
Paraisõpolis
vi la Anas taci o
Vila Anglo~Brasileira
Vila Campesina
Vila Madalena
Vila Nova Jaguare
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plicaria a coleta deinformaç~es. Mesmo assim, na~ lhes faltou
em nenhum momento o senso de responsabilidade e interesse pro
fundo pelo trabalho· que nos propúnhamos a realizar, de forma que
o alto índice das respost~s sem informação se deve única e ex
clusivamente •.. ignorância dos respondentes .. displicêna e nunca a
cia ou falta de cuidado do entrevistador. Apenas a título de
ilustraçâo, vale a pena çomenta~ que as entrevistas foram reali
zadas no período de 9 às 17 horas, durante a semana, na sua maio
ria, quando o g~au de periculosidade das favelas (nosso maior
mercado) se apresentava bastante reduzido. Os entrevistadores
procuraram que a coleta dos dados fosse feita junto à dona-de-
-casa, que era geralmente a pessoa que se encontrava no domicí
lio. Diversas vezes o nível de alienaçâo desta pessoa era tâo
alto que verificamos ser necessária umacOmplementaçâo de infor
ma çoes em outro horário, com o chefe' da família que era geral
mente o agente comprador dos aparelhos eletrodom~sticos. O~a,
após umas poucas tentativas· de entrevistas à noite ou aos domin
gos, precisamos abandonar definitivamente esta hipótese, uma vez
que a maioria dos respondentes demonstrava excessiva violência,
fruto do baixo nível sócio-cultural, embriaguez, desconfiança e
agressividade, pondo em perigo nâo só a precisâo e objetividade
dos dados, como a segurança do entrevistador (ouentr0vistadora,
o que era bastante pior!). Preferimos, dessa forma, perder um
pouco da qualidade da informaçâo (0 que nos fez entender a ine

I
I xistência de pesquisa de mercado por parte das empresas produt~
k

ras nesta faixa de mercado), nos casos em que o entrevistador
~ incorresse em qualquer tipo de risco.
r:

Com esta orientação em mente, os entrevistadores, devida
mente treinados, partiam para campo e procuravam se utilizar de
toda técnica de comunicação de que dispunham, at~ que adquiri
ram um pouco do jargão próprio das classes de baixa-renda, que
lhes facilitou enormemente o trato e a receptividade. Sem esse
bem-humorado esforço, empenho e esmero, provavelmente nao tería
mos passado da fase de teste do questionário, de modo que a pr~

I sente monografia ~ também fruto do trabalho de toda. a equlpe,
tanto no que diz respeito às entrevistas, como no tocante às ár
duas tarefas de revisão, tabulação e apresentaçâo do estudo.
At~ mesmo no que tange às conclus~es, foi incalculável a .parti
cipação da equipe, no sentido de continuamente nos trazer apaE
tes, comentários, etc. do cons~midor, permitindo-nos descobrir
com mais clareza, seu comportamento com relação às compras de ap~
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relhos eletrodom~sticos.

METODOLOGIA DA PESQUISA JUNTO AOS FABRICANTES

As empresas foram selecionadas por julgamento, prevalace~
do sempre que possrvel o crit~rio de maior incid~ncia,·em ter
mos de marca dos aparelhos analisados na pesqulsa de campo jun
.to ao consumidor.

Nas entrevistas com profissionais da~rea de marketing (ou
corre~pondente, no caso de sua não exist~ncia formal), utiliz~
mos questionários não estruturados não disfarçados, procurando
centrar a conversa em tópicos como: mercado-alvo para as linh~s
de produto, tendência à de-sofisticação dos aparelhos, com o fim
de penetração nos s~gmentos de baixa-renda (quando não já ocor
resse), tend~ncia a expandir, diversificar ou diferenciar a pro
dução, etc. Procuramos, ainda, observar a existência de efeti
va preocupação com o mercado.'debaixa-renda, indagando sobre a
manutenção de um sistema de informações sobre o consumidor que
permitisse periodicamente definir seu perfil, orientando ouadaE
tando a ele o processo produtivo. Resumindo, tentamos verifi
car a estrat~gia das empresas que colaboraram conosco, com res
peito ao segmento em análise.

I

i· Caberia falar, outrossim, da dificuldade encontrada em con
seguir as referidas entrevistas. Ko mesmo tempo em que nos de
paramos com profissionais de elevado gabarito em termos de atua
ção e capacidade intelectual, bem como de um esprrito! cientrfi
co altamente desenvolvido, colaborando efetivamente para o nos
so trabalho, também nos defrontamos com profissionais de renoma
das empresas que, por motivos às vezes pouco objetivos, não nos
forneceram as informações necessárias .. Explicamos, assim, ~ a~
sência de dados referentes a algumas das empresas mais relevan
tes para o nosso estudo.
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C A P I T U L O IV

T RA B A L H O S D E P ESQ U I S A

Desde que a pesqulsa mercadol5gica significa "a coleta3 re'
gistro e análise de .todos os fatos referentes aos problemas re
l.ao-i onadoe ã transferência e vendas de mercadorias e serviços do
produtor ao Consumidor" (Repor-r of the : Defini tions .Commí, 'tt ee ,

! .

Journal of Har-ke t í.ng , vo Lv XII, outubro,sle1948, p. 2l0),pod~
mos dizer, com propriedade, que o nosso é um trabalho de pesqui i

f" sa me ccadoI'ôg í.ca ,

PESQUISA DE CAMPO JUNTO AO CONSUMIDOR FINAL

'OBJETIVOS DA PESQUISA DE CAMPO

o nosso objetivo, através da pesquisa de campo que efetua
mos, foi de conhecer o comportamento verbalizado do consumidor:
de eletrodomésticos no mercado de baixa-renda; propusemo-nos;
posteriormente, a verificar a orientação dealgu~as empresas pro
dutoras dos referidos aparelhos com relação a esse mercado atra
vés de estudo de casos e a, partindo das conclusões, chegar a

/'

oferecer algumas sugestões de cará;tér prático, de estratégia mer
cadol6gica. j

Para a coleta de dados junto ao consumidor de baixa-renda
familiar, utilizamo-nos do formulário anexo (vide fls. 235) como
questionário a s~r preenchido em cada família e para cada apare
lho, conforme metodologia descrita no capítulo 111.

ANÃLISE E,CONCLUSÕES DA PESQUtSA DE CAMPO

Uma vez encerrada a etapa de coleta e tratamento dos dados
referentes ao consumidor do mercado de baixa-renda, tornou-se
imperioso para n5s apresentar a análise e conclusões dapesqui
sa efetuada em campo.

Para maior facilidade de compreensao e sequ~ncia de racio
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cinio, preferimos nos remeter ~s tabelas, ao inv~s de interca
lá-las no texto, à medida que a visualização das mesmas se fizes
se necessária.

Por uma simples questão de ordem, decidimos dividir as in
formações referentes aos 1932 aparelhos analisados por grupos re
lativos à maior ou menor frequ~ncia de uso. Dessa forma, te
mos:

Quadro n9-1

Incidência dos Produtos

li.

N9 DE % GRUPOA P A R E L H O UNIDADES

Fogão 379 19,62 A

Ferro 276 14,29 A
"

Rádio 270 13,97 A

Televisor branco e preto 2LI9 12,89 A

Geladeira 146 7,56 B

Liquidificador 137 7,09 B

Chuveiro 132 6,83 B

Máquina de Costura 126 6,52 B

Vitrola 96 4,97 B

Enceradeira 48 2,48 C

Ventilador 27 1,40 C

Gravador 13 0,67 C

Batedeira 9 '0,47 C

Secador 8 0,41 C

Televisor em cores 6 0,31 C

Barbeador 5 0,26 C

Máquina de Lavar 5 0,26 C

Asp i"rador de Pô O 0,00 C

T O T A 1.. 1932 100,00 -
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GRUPO A: Fog~o, ferro, r&dio e televisor branco e preto.

a) Incidincia do Produto. Como seria de prever, o .fog~o
f! o ferro foram os aparelhos mais encontrados nas resid~ncias
do consumidor debaix~-renda, por se tratarem de bens dur&veis
de primeira necessidade.

Conforme guadr6dafolha ~nterior, verificamos que 379 do
micÍ'liosposs~~am o 'fogão, o que representa cerca de 20 por cen
to do total de aparelhos analisados e 94,75 por cento das resi
d~ncias visitadas,. Embora também de grande utilidade na vida
di&ria, o ferro a~resentou uma penetraç~o um pouco menos inten
sa: 276 unidades, correspondendo a aproximadamente 69 por cento

~ ,.:,idas famllias entrevistadas.

En corrt r-amos 270 aparelhos de rádio, equivalendo a cerca de
67,5 por cento dos domic!tios registrados. Exclu!mos dessa con
tagem as r&dio-vitrolas desde que, na maioria dos casos, havia
no domic!lio um aparelho espec!fico de r&dio para uso diário.
Observamos, no entanto, que é alto o índice de rádios inutiIJza

<> -

dos que as famílias mant~m, sem possibilidade de vir a funcio
nar, pelo elevado custo de conservaçao ou manutenção. Tão logo
se manifestasse a intenção negativa de recuperação desses apare
lhos, procuramos exclu!-los do rol dos analisados, pois seu uso
deixava de corresponder ao de eletrodoméstico para servir como
m6vel, instrumento de decoração, etc. Este crit~rio prevaleceu

/'

também para os demais aparelhos eletrodomésticos que verifica
mos estar sendo utilizados fora de sua finalidade principal, de
forma definitiva.

Quanto ao teZevisor branco e preto, 2Lk9 aparelhos foram en
contrados, corre~pondendo a um valor de 62,25 por cento do to
tal de unidades domiciliares pesquisadas na amostra por nos se
lecionada.

b) Potencial Aparente de Mercado. Para facilidade de
preensao, estaremos nos remetendo, ao longo deste t6pico,
formações consolidadas nas tabelas rP.s 1 a3 (v. fls. 270 a

com.. .as ln
273) •

Apesar de nesse grupo estarem reunidos aparelhos teorica
mente de maior necessidade para o consumidor, constatamos que
21 fam!+ias entrevistadas nem sequer fogão possu!am, para prep~
r-ar- sua alimentação, utilizando-se do de algum vizinho, ou impro
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visando algum de lenha.ou carvao. Deduzimos que poderia exis
tir, aqui, uma brecha no mercado, havendo 5,25 por cento de con

-:-

sumidores potenciais - correspondentes aos 21 pos,síveis compr~
dores em nossa amostra - para esse produto, embora apenas 10 t~
nham-no escolhido para pr6xima aquisiç~o no campo de eletrodo
mésticos. Destes, somente 2 seriam novos compradores, uma vez

Quadro n9 2

Proximo Aparelho a Ser Comprado - Grupo A

A P A R E L H O NUMERO DE x, DOMICíLIOS

Fogão 10 2,50
F'erro 7 1,75
Rádio 5 1,25
Televisor branco e preto 48 12,50

que 8 buscam substituiç~o do que j~ possuem. Hatematicamente
concluimos que, na nossa amostra de quatrocentos domicílios, dos
21 que não possuem fogâo , 19 nem sequer o veem como produto de
primeira necessidade (quadro n9 4). O maior interesse pelo p~
gamento a prazo parece, no entanto, denotar racionalidade por
parte do comprador.

Quadro n9 3

Corno Comprar Proximo Aparelho - Grupo A

A P A R E Li H O A VISTA A PRAZO S/I NF. TOTAL

Fogão , 3 7 - 10
Ferro 4 3 - 7,

Rádio 1 4 - 5
Televisor branco e preto 10 38 - 48

Com relação ao ferro, fenômeno semelhante teria ocorrido:
124 famílias entrevistadas não o possuíam, fazendo-nos crer que
ainda 31 por cento podem ser atingidos. Explicamos a n~o aqui
sí.ç âo do ferro pela inexistência de energia elétrica em grande
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parte das residências escolhidas (mormente nas favelas), embora·
Muitos consumidores atuais o utilizem apenas aquecendo a chapa..sobre um bico de gas. Vale a pena comentarmos aqul a iniciati

-va mercadológica de mui tos usuários nas favelas: um barraco mais
sofisticado puxa a eletricidade de alguma residência próxima,
mediante o pagamento de uma taxa (em média de Cr$ 200,00 a Cr$.
l~OO,OO mensais). Ora, poucos dos moradores das centenas de bar
racos teriam condições de arcar com mais esta despesa mensal.'
Estipularam, então, que o barraco opulento alugaria o ferro el~
trico para os amigos a, por exemplo, Cr$ 15,00 a hora, encon
trando-se aí não só uma nova fonte de renda como .' .mea.or- apr-ove a,

tamento de seu aparelho. 'Explicamos dessa forma a elevada fre,
:-quência de ferros tipo":"luxo , como posteriormente comentaremos,

.,:,'

observada em inúmeros domicílios.

Surpreendeu-nos, de certa forma, que cerca de ,130 famílias
entrevistadas declarassem não possuir o rádio, ·uma vez que o m~
,derno dispositivo das baterias· ou pilhas, apesar do alto custo
relativo, possibilita o uso mesmo em locais onde a rede de ener
gia elétrica ainda não haja chegado. Também, o baixo custo uni
tário nos faria supor que fosse maior a penetração nessa faixa
de ~ercado. Partimos da suposição de que existiria, em média,

·0

um aparelho por domicílio .. Certificamo-nos, no entanto, de que
dentro de nossa amostra, 32,5 por cento das famílias não o po~

,
.suíam, dando-nos a impressão de constituir uma brecha bastante
significativa no mercado. //

/
/

/

Notamos que a popularidade do rádio parece estar, de certo
!

modo, comprometida, tendo em vista os dados fornecidos. Apenas
5 entrevistadas manifestaram a intenção de que fosse o rádio o
próximo aparelho a ser comprado. Mas, somente um deles·estaria
disposto a pagar ia vista, informação importante para estudo de
potencial. Comparativamente, não nos deu a impressão de ser o
melhor mercado a ser atingido: a geladeira, por exemplo, com um
preço muito mais elevado, foi mencionada por um número bem maior
de respondentes (v. fls. 273).

Com respeito ao televisor branco e preto, 37,75 por cen~o
das famílias não acusaram sua posse. Ora, conhecendo que 12 por

, , ~
cento do total das entr-evi.st adas citaram este aparelho como pro
ximo a ser comprado, cabe-nos imaginar que certamente existe
ainda um mercado potencial para este produto junto ao consumi
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dor de ba í xa=r-erida . Pareceu-nos interessante, po.r exemplo, o

fato de que o consumo de televisor branco e preto se apresentas
, -

se tâo pr6ximo do do r~dio, apesar das dificuldades advindas da
falta de energia el~trica em grande nGmero de domicIlios ~isita
dos. Em termos mercado16gicos, inclusive, valeria a pena um e~
tudo mais aprofundado: sabemos que a manutençâo de um aparelho
televisor branco e preto ã base de bateria implica num gasto el~
vadIssimo para a faixa de renda familiar em questâo. No entan
to, em rt~nhummomento, foi-nos colocada esta preocupaçao pelos
consumidores do produto. Apenas a título de curiosidade, por
vezes os interrogávamos sobre o númer-o de horas em que perman~
cia ligado o aparelho, e obtivemos inúmeras respostas do tipo:
,um po u coa no ite, du ran te a s etn ana; nos ãb a do e no domingo, 0-

dia todo. Bem sabemos da crescente carga horária destinada
atualmente a programas e sbows considerados populares, cujos e~
pectadores em grande escala coincidem com os nossos consumido
res de baixa-renda~ Portanto, nâo causa estranheza a informa
-çao de que, dentre os 48 declarados futuros compradores desse

Quadro n? 4

Por Que a Compra do Próximo Aparelho - Grupo A

'i
{.

A P A R E L H O POR QU~ ? NÚMERO DE TOTALDOMICILIOS

Fogão necessidade 2

substituição 8 10
-

Ferro necessidade 6

substituí.çao 1 7
--- f---

Rádio - geral 1ouv~r mus~ca em
programa especIfico 2

uti lidade 1

diversos 1 5
-

Televisor branco e preto distração 30

programas especIficos 3

necessidade 8

substituição 4.
sem informação 3 48

---
T O T A L 70 70

aparelho, 30 ° venham a fazer com o intuito de obter distraçâo,
"
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3 por interesse em programas específicos e 8 por necessida
de - que talvez possamos interpretar como necessidade de distra
çao, sem dúvida - além dos 4 que, visando substituição de um apa
relho antigo, reforçam a importância de sua. presença no lar. I~
to, de certa forma, ficou patente na intenção de 10 responde~
tes, que manifestaram a vista como a ·forma de pagamento quep~a
nejavampara a aquisição do televisor branco e preto.

i,

c) Aspectos Externos da Compra. Neste item vamos analisar
os dados referentes ao local de compra e forma de pagamento, ~e
lacionados nas tabelas n9s 7,,8, 9 e 10, de fls. 277 'a 292~ Le~
bramos, mais uma vez, que "pertençem ao grupo A os seguintes apa

-i

:,relhos: fogão, ferro, rádio e televisor branco e preto, .que fo
ram os produtos de maior incidência na ~~ostra por nós estipula
da. ConfOrme explicamos no início do trabalho, agora surgirá
um elevado índice de respostas sem informação, fator sintomáti
co do nível s6cio-econ5mico-cultural extremamente precário do
nosso entrevistado (e não do entrevistador, que é oque gostaria
nos de frisar). Acrescentamos que era de se prever que esse fe
n5meno ocorresse; a ausência do informe, longe de viesar as con
clusões, veio a constituir, por si, uma informação preciosa pa
ra o conhecimento de um mercado específico e de seu consumidor
concreto. ~ por isso que expusemos, a título de abertura, o"c~
ráter explorat6rio de nossa pesquisa, e não o de estudo estatís
tico, pois então a margem de erro se apresentaria incrivelmente
alta, a portto de invalidar o trabalho.

•Isto posto, passemos ãanáli/se, propriamente dita, dos ap~
relhos.

:~ Das informações de que dispomos, temos conhecimento do aI
to percentual referente ã compra do fogão de segunda mão~ Babe
mos, e continuaremos a verificar na maioria dos aparelhos, 'que
este modo implica 'numa redução de .cust o e facilidade na forma
de pagamento dificilmente equiparáveis aos sistemas dos vareji~
tas ou das financiadoras, e por isso ocorreu com tanta frequê~
cia. O critério seria o seguinte: ~ melhor um aparelho usado,
do que nio o ter!

:

Em seguida, destacou-se a prefe~ência pela loja pequena
que, pelo que pudemos detectar, corresponde inúmeras vezes ãqu~
la loja de bairro cujo proprietário é vendedor simultâneamente,
e acaba sendo conhecido de toda a população, facilitando-lhe" a
compra ~om um desconto, um sistema paternal de crédito, etc.
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Quadro n9 5

Local de Compra do Fogão

L ° C A L UNIDADES %

Jumbo-Eletro 22 5,81
Casas Bahia "3,69 ""

'"14
U1tra1ar 9 2,37
Mappin 19 5,01
Arapuã 7 1,85
Tamakavi 2 0,53
Baú da Felicidade 3 0,79
Vendedor 1 0,26
Loja pequena 75 19,79
Outros 38 10,03
2a. - 105 27,71mao
Troca 1 0,26
Sem informação 83 21,90

T ° T "A L 379 100,00

Em termos de grandes lojas, foi malor a procura pelas da rede
Jumbo-Eletro, e logo a seguir o Mappin. Fazemos aqui uma obser
vação de que incluímos em sem informação os aparelhos recebidos
como presente, os que j~ estivessem no domicílio quando a famí
lia se mudou, e os que o entrevistado não tenha sabido informar,
por qualquer motivo.

~ interessante notar como a preocupaçao pelo preço aparece
em primeiro lugar, para o comprador ligeiramente diferenciado,
em termos culturais e, consequentemente, comerciais. Tanto o
artigo mais barato como as facilidades do credi~rio indicam que
existe uma política de preços utilizada, seja pelo intermedi~
rio, seja pelo produtor, seja pelos dois conjuntamente. É nes
se aspecto que vimos insistindo v~rias VezeS2 demanda para um
eletrodoméstico, mormente para os do grupo A, sempre existe. Ur
ge, dessa forma, apresentar um produto acessível ao comprador
de baixa-renda.

Com respeito ao fogão, portanto, quase 40 por cento das fa
mílias escolheram um determinado local de compra devido às vanta
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Quadro n9 6

Porqu~ do Local de Compra do Fogio

M O T I V O UNIDADES %

Crediário 43 11,35
Mais b ara to 106 27,96
Fregu~s - 20 5,28
Mais perto 21 5,54
Sugestio 6 1,58

. " ,
..' 1,06Propaganda 4

Impulso 17 4,49
Prefer~ncia/gosto 3 0,79
Outros motivos 12 3,17
Sem informação 147 38,78'

T O T A L 379 100,00

gens de preço e arediario. O fator comodidade teria contribuf
do a que cerca de 5 por cento dos compradores optassem pelo lo
cal mais próximo. A fidelidade ã loja de onde é fr~guês também
definiu o local de aqulslçao para mais 5 por cento dos consuml

J .,

.!. dores. A compra por impu l.e o , pou co comum no caso de bens durá
I( veis, passa a surgir com urna certa frequ~ncia no mercado de bai

xa-cr-e nda : 4,5 por cento dos po ssu i.dor-e s de fogão escolheram de
j{ terminada loja por imputso: viu, ~ostou e levou parece ter sido

o crit~rio manifestado por muitos deles.

Em relação aos demais eletrodom~sticos, a tabala n? 9 , de
fls. 287a291,indicaquena escolha do local de compra do fogão,
prevaleceu o motivo preço (crediário ou mais barato), a seguir
a preferincia peZo mais pr5ximo e, por fim, propaganda e suge~
tão. É natural que seja elevada a percentagem de fogões em to
dos os quadros, pelo fato de ser o aparelho de maiorincid~ncia,
encontrado na pesquisa.

Conhecendo o modesto padrão de vida do consumidor de baixa
-renda, e tendo ciência do elevado preço unitário do fogão, ch.§!:
mou-nos atenção que 40 por cento das famflias hajam efetuado o
pagamento a vista. Bastante curiosos, alguns entrevistadores
chegaram a perguntar, por sua conta, por que haviam preferido
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Quadro n9 7

Forma de Pagamento do Aparelho - Grupo A

A P A R E L H O S/INF. A VISTA A PRAZO TOTAL
-

Fogão 70 152 157 379
Ferro 57 174 45 276
'Rãdio 46 - 148 76 270
Televisor branco epreto 32 54 163 249

a

T O T A L 205 528 441 1174
..

esta forma, e se nao lhes parecia alto o custo do fogão. vá
rias vezes obtiveram respostas do tipo: recebi o salário, pa~
sei na loja, estava precisando, então comprei de uma vez. Isto
demonstra, de certo modo, a ausência de planejamento, de prior i
dades e alternativas no orçamento de algumas famílias. Natural
mente um fogão novo, pago a vista, viria privar-lhes de uma s~
rie de outros bens (ou ~erviços) naquele mês. Não podemos ex
cluir, no entanto, a hipótese de que o costume de uma pequena
poupança mensal para gastos extraordinários, vá sendo introduzi
do nas classes de ba i xa-e r-erida . Não foi, todavia, o que em geral
observamos.

Com relação ao feJ'l'o",notamos uma acentuada tendência à com
pra em loja pequena. Este dado corresponde ao interesse relati
vamente reduzido de procurar um produto mais barato,quarido o
preço unitário não é mui to elevado. Assim sendo há, nos bairros
perif~ricos da cidade de são Paulo, pequenas loj~s do tipo ven
de tudo, que costumam ter à' disposição do freguês mil e um itens
de utilidade doméstica que lhe poupam Uma ida ao centro da cida
de, ou à grande loja, etc. No caso do ferro, é também frequen
te que o consumidor o encontre numa loja de artigos el~tricos,
.de ferragem, quando nao em pequenos armazéns de bairro, etc.
Observamos um índice menor de unidades adquir~idas de outrém, ou
de segunda mão, fato que justificamos por se tratar do eletrodo
m~stico menos dispendioso de todos, possibilitando quase sempre
a aquisição de produto novo. Em termos de lojas grandes, desta
caram-se o Mappin e a rede Jumbo-Eletl'o. A aquisição de unida
des na j'ei.l'asurgiu como um fenômeno atípico no caso de eletro

,.domésticosem géral, porém aceitável para o ferro elétrico em



Quadro n9 8

Local de Compra do Ferro

L O C A L UNIDADES %

276

Jumbo-E1etro
Casas Bahia~
U1tra1ar
Happin
Arapuã
Tamaka~i
Baú da Felicidade

13
10

2

19
1
5

6
16

2
5

4

66
23
15
89

'iSuperme rcado
Vendedor
Fãbrica(diretamente)
Feira
Loja pequena

•Outros
2a. -mao
Sem informação

O A LTT

4,71
3,62
0,73
6,88
0,36
1,81
2,1,7

5~80
0,73
1,81
1,45.

23,91
8,33
5,43

32,25

100,00
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função do baixo preço unitário e o reduzido volume físico, que
facilita sobremaneira o transporte imediato.

1//
Quadro ri9 9..'

Porquê do Local de Compra do Ferro

M O T I V O UNIDADES %
i

Crediário 20 7,25
Mais barato 64 23,19
Freguês 29 10,50 .
Mais perto 21 7,61
Impulso 16 5,80
Sugestão 2 0,72
Vendedor 6 2,17
Outros motivos 8 2,90
Sem informação 110 39,85

T O T A L 276 100,00
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As razoes verbalizadas pelo consumidor demonstraram um in
teresse claro pelo local em que o produto é mais harato. ~ p2:,
toresco pensar que cerca de 7 por cento dos consumidores hajam.
optado pelo local de comp.r a devido às facilidades de crediário,
reaçao pouco esperada para um aparelho do tipo ferro.

De acordo com o quadro n9 7, verificamos um alto percentual
de pagamentos a vista relativos ao ferro, realmente, mas ao me.§.
mo tempo, não é tão insignificante o volume de unidades adquiri
das via sistema de prestações. Compreendemos, por outro lado,
a prefer~ncia pelo estabelecimento de que se é fregu~s, bem co
mo o mais próximo, seja do domicílio, seja do local de trabalho,
,conforme dados do quadro da folha anterior. A compra por impu!:..
so s5 foi suplantada pela dó fogão (que corr~spondeu a 12,7 por
cento do total de.fog3es adquiridos) e pelo rãdio (com 21,6 por
cento), conforme informaç3es de fls. 288.

A procura das Zojas pequenas caracterizou também a compra
do rádio, com destacada frequ~ncia em relação aos demais estabe
1ecimentos varejistas ou formas de aquisição. A compra de se
gunda m~o foi constatada em 14 por cento dos domicí1ioi·onde ha

Quadro n9 10

Local de Compra do Rádio

L O C A L UNIDADES %

Jumbo-E1etro 16 5,93

Casas Bahia 9 3,33
Ultralar 1 0,37
Mappin 15 5,55

Arapua 4 1,48·

Baú da Felicidade 4 1,48

Tamakavi 2 0, 7 l+

Vendedor 2 0,74

Loja pequena 67 211,82

Outros 16 5,93

2a. - 38 lll,07mao
Troca 17 6,30

Sem informação 79 29,26

T O T A L 270 100,00
-
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via o rádio. ~ conhecido o sistema de pagamento de dívida em

espicie, muito utilizado nas dlasses de baixa-ren~a. Uma famí
lia que passe apuros econ3micos extremamente s~rios recorre com'
toda simplicidape a um vizinho que no momento apresente uma si
tuaç~o mais estável, e promete saldar essa d{~ida na primeira
oportunidade, estipulando um prazo (primeiro salário que rece
ber, venda,de um obje~o, pr6~imo empr~stimo conseguido ou dona
tivo de alguma pe~soa mais abonada, etc.). O sentido de solida
riedade,profundamente arraigado nos cidadâos deste nível s6cio
-econ3mico, os leva a efetuar oempr~stimo solicitado, sem de
longas. Muitas vezes, decorrido o tempo combinado, o devedor
ainda nâo dispõe da quant i.a devi~a, e soluciona a quest~o do pa
...gamento da divida atrav~s da entrega de um objeto de uso,••f re
quentemente um rádio. Essa oper-aç âo assum.í.u, para nós, a deno
minaç~o de compra.de segunda m5o.

Fen3meno semelhante explicamos com respeito às'trocas, ef~
tuadas tamb~m como pagamento. A falta de conhecimento do custo
real dos apa.r-eLhos foi notada diversas vezes, atrav~sdo preço
de compra mencionado. Avaliações pouco objetivas levaram o con
sumidor a realizar trocas do ~ipo um fogio de 5 anos por um ra
dio depi1ha FM-AM quase nov~, sendo que a dívida a ser paga
montava em aproxi~adamente Cr$ 200,00.

A dificuldade financeira, como citamos aClma, obriga ~ con

Quadro f}9 11

porqui do Local de Compra do Ridio

M O T I V O UNIDADES %

Crediirio 16 5,93'.
Mais barato 63 23,33
Freguis 15 5,55
Impulso 29 10,74
Mais perto 15 5,55
Sugestio 5 1,85
Propagand~ 2 0,74
Outros motivos 8 2,96·
Sem informaçi~ 117 43,33

T O T A L 270 100,00
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sumidor a desprender-se de certos bens duráveis, quando necessá
r i.o • Nesse sentido, a urgência do numerário possibili-ta a redu
çao do preço, por parte do vendedor, e a aquisição por impulso; .
por parte do comprador. Em certas ocasiões, foi-nos possível
detectar nitidamente esse motivo, mas em outrás não. Supomos,
no entanto, que grande parte do percentual sem informaç50 refi
roa-se a comportamentos desse tipo , em que a atitude do comprador
revela-se pouco racional, a ponto de ele mesmo não conseguir de
fini-la. Essa hipótese adquire maior força, quando comparamos
as razoes verbalizadas pelo consumidor, com refer~ncia aos de
mais eletrodomésticos, conforme dados da tabela n'? 9 de fls.
287 a 291. Destacou-se sobremaneira a compra do rádio por impu!:..
_so, atingindo o maior percentual relativo. Também, a compra por
sugestão apareceu, relativamente significativa, seguida da pr~
ferência pelo local mais perto, como observamos no quadro da fo
lha anterior:

Seguramente 55 por cent? dos rádios encontrados correspo~
dem a compras a vista, conforme quadro n'? 7, embora tenha fica
do patente o interesse pelo pagamento até 12 prestações (v.fls.
292) .

Em contrapartida, na m0sma tabela, o volume de teZevisores
branco e preto pagos a vista- apareceu bastante mais reduzido,
cerca de 21,7 por cento, concentrando~se a maioria nas compras
de 7 a,12 prestações. Comparativamente, o crediario aparece co

Quadro n'? 12

Porquê do Local de Compra do
Televisor Branco e Preto

H O T I V O UNIDADES %

Crediario 39 15,66
Mais Barato 80 32,13
Freguês 15 6,02
Impulso " 14 5,62
Mais perto 8 3,21
Sugestão 7 2,81
Propaganda 6 2,41
Outros motivos 8 3,21
Sem inf arma ç ã'o 72 28,92

T O T A L 249 100,00
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mo uma das razoes de compra mais. fortemente verbalizadas pelo
consumidor (v. fls. 287a 291), sendo superado somente pela p rop a

ganda, com 30 por cento, e sugestão, com 23,33 por cento de fr~
qu~ncia.Parece-nos importante ressaltar como, -relativamente,

;;t: ...~'- rv

a preo9upaçao com o menor preço vem somente em quarto lugar. Em
termos absolutos, ou seja, quando arguidos sobre o porqu~ do lo
cal de bompra de televisor brancó e preto especificamente, a
maioria demonstrou o interesse peloest~~elecimento varejistà
que apresen:tasse preço vantajoso, quando não condições de crédi
to satisfat'ô\:-ias,que indiretamente -indica preocupação com o pre
ço. Naturalmente, a loja de que se é freguis assume sempre uma
relativa import~ncia na decisão do local.,de compra, seja pelo
envolvimento pessoal vendedor-comprador, seja pela garantia,
etc. Além disso, confor~e vimos analisando ao longo deste tra

4 • ~

balho, a compra por impu l.eo ocorreu, tambem como respei t.o ao t~

levisor branco e preto, apesar do alto custo deste bem durável.
Ê o reflexo do padrão sócio-cultural do consumidor 'em análise.,

Quadro n9 13

Local de Compra do Televisor Branco e Preto

,
~I

L O C A L UNIDADES %
,

Jumbo-Eletro 22 8~83

Casas Bahia ./ 10 4,01
/

3 1,20U1tra1ar f

Mappin 37 14,86
Arapuã 7 2,81
Baú da Felicidade 2 0,80
Tamakavi 6 2,41
Vendedor 1 '0,40
Loja pequena 44 16,67
Outros 39 15,66
2a. ~ 40 16,06mao
Troca 2 0,80
Sem informação 36 14,46

T O T A L 249 100,00

~
.'

Por fim, analisando o quadro acima, verificamos estar ra
zoavelmente equilibrada a distribuição dos locais ~fetivos de
compra de televisor branco e preto entre Zojas pequenas3 Begu~

.'
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da ~ao e outros estabelecimentos (do tipo oficina 'eleir3nica,
bazar, lojas de môveis usados, et c i ) • Das lojas gcande s , o MaE,
pln foi o mais buscado, seguido da rede Jumbo-Elet:~o e das Ca
sas Bahia.

d) Seleção do Produto Específico. o desenvolvimento da aná
lise neste item dar-se-á a partir das informaç5es consolidadas
nas tabelas n9s 11 a 17, de fls .293 a 319, cujo conteúdo se r-e f e
re à escolha de marca e modelo dos eletrodomésticos do grupo A:
fogão, ferro, rádio e televisor branco e preto.

Quadro n9 14

Harca do Fogão

H A R C A UNIDADES %

Alfa 49 12,93
Brasil/Continental 58 15,30
Brastemp 28 7,38
Cosmopolita 49 12,93
Dako 38 10,03
Semer 95 25,07
Wal1ig 13 3',43
Outros 26 6,86
Sem informação 23 6,07

T O T A L 379 100,00
f--

,__ 'o

Com respeito ao f.ogão, verificamos ser aSemer a marca de
maior penetração na cidade de são Paulo, vindo a seguir aBra
sil/Continental e, com iguai incidência, a Alfa e a Cosmopolita.

Encontramos uma alta percentagem de escolhas de uma deter
minada marca, por se tratar da ~niea opção possIvel. Entende
mos que isto corresponda, em parte, ao elevado índice de apar~
lhos adquiridos de segunda mão, geralmente da out~oconsumidor,
e, em parte, nas lojas pequenas que, de modo habitual, trabalham
com poucos', quando não com um único produtor. Em segundo Lugar ,
constatamos a preferência da marca conforme a qua~idade, e logo
a opção pela de me UIOY' preço. Ambas indicam a existência de uma
preocupaçao racional no processo decisôrio do compr~dor.
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e-',
Quadro n9 15

Porquê da Escolha da Marca do Fogão"

M O T I- V O UNIDADES %

Qualidade 63 16,62
Preferência/preço 49 12,93
Propaganda 1 0,26
Mais moderno 1 0,26

!
IImpulso 9 '.-. 2,37..

~.•.. sugestão 15 3,96
Preferência/gosto 28 7,39
Única - ·96 25,33opçao

.. Outros motivos 5 1,32
Sem informação 112." 29,56---

T O T A L 379 100,00

"~.
Dentre as razoes ele escolha de marca verbalizadas pelo co~

sumidor para todos os eletrodomésticos (v. fls. 301a 305)-,as re
ferentes ao fogão, que mais se destacaram, foram:

- única op ç ao - pelo que procuramos explicar acima (30, Og9u);

,"//

- gosto - motivo bastante comum n~~ta faixa de renda, ainda que
;

pouco definido, em termos mer-cado Lôg í.cos (47,47%);

- preç.o denotando interesse pelo artigo mais barato (21,97%);

_ sugest50 - ent~ndendoque o efeito-demonstração ou ambição de
status exerça uma influência significativa sobre esta parcela
da população (18,99%);

_ impuZso - a vulnerabilidade aos apelos da venda pessoal, que
caracteriza em parte este tipo de compras,.não se revelou lm
portante (5,52%);

_ outros motivos - o percentual de 50 por cento poderia assus
tar ao leitor menos atento, porém ele apenas reflete u Ia maior
participação relativa, num rol bastante curto de aparelhos
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cujas razoes verbalizadiiS não seriam adequadamente inclu!das
. ... 109nos motlvos mals'cltados;

qua l i da de - equivale, comparativamente, a só 11,41 por cento
do total de eletrodom~s~icos, portanto, com um comportamento
inverso ao acima mencionado, embora isso signifique um vol~me
de 63 unidades, bastante c6nsider~vel em dadds absolutos.

! '

Quadro n'? 16

Modelo do Fogão

M A R C A SH1PLES LUXO S/INF.

Alfa 42 5 2
Brasil/Continental 51 7 -
Brastemp 16 12 -
Cosmopolita 42 6 1
Dako 34 3 1

Semer 87 5 3
Wallig 12 1 -
Outros 23 2 1
Sem informação - - 23

T O T A L 307 41 31

Mostrou-se nítida a preferência pelo modelo simples dos f~
g3es, independentemente da marca. Apenas salientamos um maior

" volume proporcional de .apar-e Lhos do tipo-luxo, no que concerne
à Brastemp. Sabemos - e analisaremos mais detidamente a se

igUlr - que a maioria dos fog3es Brastemp foi comprada diretamen
te pelo consumidor de baixa-renda, e não equivale a presentes
ganhos, como ocorre em outros casos. Esta escolha determinada
do fogão-luxo deu'a marca relativamente mais cara demonstra a
despreocupação efetiva com o preço, em termos priorit~rios.

Seguindo na an~lise dos aparelhos do grupo A temos o ferro,

cuja marca inegavelmente mais procurada no mercado de baixa-ren
da ~ a Gene~al Electric. Vale a pena salientar a preferência

109. Confirmar a fls. 304, reparando que, em termos absolutos, o,
nGmero de respostas resulta inexpressivo.
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Quadro n9 17

.r: Marca do Ferro
"

M A R C A UNIDADES %

Arno 2 0,72
Cofega 6 2,18
Eletrolux - 2 0,72
Eletrônica Brasileira 10 3,62
General Electric 94 34,06
Sunbeam " 4 1,45
Tupi 49 17,75
Walita 41- 14,86
Outros 29 10,51
Sem informação 39 14,13

T O T A L' 276 100,00

pelo modelo Zuxo, tanto para esta marca, 'como 'para a Walita, re
cordando que sâo as de maior preço de venda. Em contrapartid~,
a Tupi apresenta um percentual altíssimo de modelos simpZes, co
mo reflexo da preocupaçâo por menor preço.

Quadro n9,l8
~,

!
.Mode1o do Ferro

'f
"

"

M A R C,A SIMPLES LUXO S/INF.

Arno 1 1 -
Cofega 3' 2' 1
Eletro1ux - 2 -
Eletrônica Brasileira 5 4 1
General E1ectric 36 54 4
Sunbeam If - -
Tupi 45 2 2
Wa1ita 9 28 4.
Outros 23 6 -
Sem informação - - 39

, - -, -
T O T A L 126 99 31

-,'
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f interessante reparar como os .itens qua l.i da âe e preferê!!:.
c ia Zp r eç o correspondem às marcas de maior preço (G::: e ~valita) e
à mais popular (Tupi), respectivamente. Merece certo d~staque

Quadro n? 19

Porquê da Escolha da Marca do Ferro

M O T I V O UNIDADES %

Qualidade 83 30,07
Preferência/preço 43 15,58
Impulso 27 9,79
Propaganda 3 1,09
Sugestão 9 3,26
Única - 23 8,33opçao
Sem informação 88 31,88

T ° T A L 276 100,00
.1

a decisâo por uma determinada marca por impuZs~, o que equivale
aproximadamente à percentagem de escolha do.modelo por pl,eferê!.!:.
cia/gosto. Fica patente, mais uma vez, como em 't er-n-o s de mode
lo, perdura o mesmo critério de marca: preferência/preço e pra
ticidade. Aliás, comparativamentp., praticidade foi a razâo de

j

)
1·-

Quadro n? 2O

Porquê da Escolha do Modela do Ferro

M O T I V O UNIDADES I 7~
__ o

Praticidade 55 .19,93
Preferência/preço 60 21,7Lf

Preferência/gosto 32 11,59
Propaganda 2 0,72
Mais moderno 1 0,36
Sugestão 1 0,36
Única - 22 7,,97opçao
Sem informação 103 37,32

T O T A L 276 100,00

:escolha do modelo ferro mais intensamente apurada (29,57% do to

IWLIOTEC11 KJiftLA. BOEDECKE8 .
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tal de eletrodom~sticoa)~ conforme tabeia n? 17 a fls. 316. Ain
da em moldes comparativos, foi sensível a percentagem de deci
a5es por inf1u~ncia de propaganda C16,67%1, aparecendo somente
I!mterceiro plano a preocupaç~o com preç6 (15,46%).

No que,concerne ao rádio, nao se manifestou uma prefer~.!!
eia definida por uma única marca: tanto Motoradio, como Philco

'!~ Philips foram encontradas em nossa amostra com um'7lf r-equénc í,a

aproximada, notando-se a seguir um volume consideravelmente gr-an
d d ~ 110e e outras marcas menores, de reduzida expressa0.

"Quadr-o n? 21
, ~.

Marca do Rádio

M A R C A UNIDADES %

A B C 8 2,96
Evadin 7 2,59
Motoradio 32 11,85
Nissei 17 6.30
Phi1co 32 11,86
Phi1ips 31 11,48
Sanyo 11 4,07
Sharp 10 3,70

"

Semp ,J 2,59
Outros ,1/95 35,19
Sem informação ,20 7,41

T O T A L 270 100,00
-

Sem dúvida alguma, ficou clara a concentraçâo em torno dos
aparelhos tipo simples, ainda que garantida a preferência pela
qua L ida de da'marca, refletida na busca do modelo mais práti

111co.

110. Cabe a hip6tese de que a Sanyo e/ou a Nissei estejam con
quistando crescentes fatias do mercado de baixa-renda, po
rém o percentual de compras apresentado nâo resultou signI
ficativo.

111. Lembramos do anteriormente exposto sobre o uso do rádio p~
lo consumidor de baixa-renda.
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Quadro n? 22

Modelo do Rádio

11 A R C A SIMPLES· LUXO S/INF.

A B C 6 2 -
Evadin 7 - -
Hotoradio 21 9 2

Nissei 9 8 -
Phi1co 25 6 1
Philips 24 6 -
Sanyo 10 1 -
Sharp 9 - 1
Semp 7 - -
Outros 74 16 5
Sem informação - - -

T O T A L .. 192 48 30
..

A preferência/gosto, que definiu a escolha do modelo na
maior parte dos rádios analisados, explica parcialmente a com
pra por impuZso no tocante ~ marca. Como er~ de se supor, sal

Quadro n? 23

Porquê da Escolha do Modelo do Rádio
·i

.

H O T I V O UNIDADES %

Praticidade 38 14,07
Preferência/preço 49 18,15
Preferência/gosto 53 19,63
Propaganda 2 0,74
Sugestão 2 0,74
Outros motivos 1 0,37
Onica - 48 17,78opçao
Sem informação 77 28, -52

T O T A L 270 100,00
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vaguardada a qualidade do produto (atrav~s da marca), ocrit~rio
de preferência/preço demonstrou certa racionalidade nas ,compras
do rádio. Comparando-o aos demais eLetr-odomês t í.cos (v. fls. 315
a 319),entretanto, os fatores pratic~d~de ~ inerer,teaos rádios
de pilha, principalmente -, gosto e propaganda apresentaram per

, . ' -
centuais mais elevados. Não ~de causar estranheza, se conside
rarmos que se trata do mais popular, quando nao o Gnico, meio
de lazer do consumidor em questão.

o televisor branco e preto, Gltimo aparelho do grupo A~
apresentou uma visível concentração sobre a marca Phi'lco.

Quadro n9 24

Marca do 'Te1eviso'r Branco e Preto

M A R C A UNIDADES %
-

A B C 10 4,02
Co1orado 40 16,06
Empire 9 3,61
General E1ectric 19 ],63-
Phi1co 83 33,33
Phi1ips 22 8,84
Semp /

, 9 3,61(

I
Straus / 5 2,01

--~'.

Te1efunken 18 7,23
Outros 30 12,05
Sem informação 4 1,61

T O T A L 249 , 100,00

"

Com uma participação forte, embora muito menor, apareceu
tamb~m a Colorado, seguida da Philips, Gener~l Electric e Tele
funken, que obtiveram fatias bem mais reduzidas'do mercado. ~
interessante observar (quadron9 25) como a orientação, em ter
mos de marca, manifestou-se pela qual-idade. Ao mesmo tempo, cQ

nhecemos que a grande maioria dos televisores '~de modelo sim
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Quadro n9 25

Porqu~ da Escolha da Marca do
Televisor Branco e Preto

M O T I V O UNIDADES %

Qualidade 92 36,95
Prefer~ncia/preço 20 8,03
Propaganda 2 0,80
Impulso 37 14,86
Sugestão 13 5,22
Única - 43 17,27opçao
Sem informação 42 16,87

T O T A L 249 100,00

p1es (quadro n9 26). Concluímos, então, que existe uma dicot~
mia no processo de decisão de compra deste eletrodom~stico: uma

Quadro n9 26

Modelo do Televisor Branco e Preto

M A R C A SIMPLES LUXO S/INF.

A B C 7 3 -
Colorado 36 1 3

,
Empire 8 - 1

General E1ect:tic 16 1 2
phi1co 66 15 2
Phi1ips 15 6 1
Semp 8 1 -
Straus 4 - 1
Te1efunken 9 6 3
Outros 20 8 2

Sem informação - - 4

T O T A L 189 41 19

percentagem equilibrada de compradores inclinou-se a um determi
nàdo modelo pelo preço e pelo gosto, simplesmente (quadro n9.
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27), Incluiríamos aqui, talvez, os mesmos que apontaram esco
lha de marca por impuZso, ou seja, uma parcela da populagão me
nos esclarecida, cujo critério de compra inexiste'ou está rude
mente estabelecido. Em contrapartida,' houve um níime ro signifi:,
cativo de respostas que 'demonstravam racionalidade por parte do

Quadro n'? 27

Porquê da Escolha do Modelo do
Televisor Branc6 e Preto

M O T I V O UNIDADES %

Praticidade 14 5~62
Preferência/tamanho 28 11,24
Preferência/preço 49 19,68
Preferência/gosto 48 19,28 "

Propaganda 1 0,40
Mais moderno 2 0,80
Sugestão 3 1,20c,

Única - 40 16,06opçao
Sem informação ,64 25,71

T O T A L 249 100,00

'~

çomprador: preferência por um tamanho específico e percepçao de
que um modelo concreto resul tariamp.is prático. Ainda nesse sen
tido, o 'elevado percentual das aqvisições por ún1:ca opção, em
termos tanto de escolha do modelo quanto da marca, pode ser JU~

I

tificado pela estreita correspondência ve~ificada com relaçâo
às compras de segunda mão. Evidentemente, nesse caso, o consu
,midor esteve privado, de qualquer possibilidade de decisão.

!
;,
~\.

Consideramos relevante, em relação aos demais eletrodomés
ticos, o volume de televisores branco e preto comprados em fun
ção do tamanho e por sugestão (v. fls. 306a 319), Naturalmente
o volume físico do aparelho merece cuidados especiais, se pe~
sarmos que a área total dos d~micílios visitados revelou-se mí
nima, sempre. Além disso, o fenômeno de dissonância cognitiva
se evidencia com maior frequência nas'faixas menos abonadas do
mercado, onde é elevado o índice de analfabetismo e ignor~ncia.
Resta, então, um sentido de senso comum orientando algumas famí
lias de forma a adquirir um determinado produto cuja marca e mo
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delo j& sejam delas conhecidos. Classifica,mos este comportameE.:
to como sugestão, por haver, de fato, influência de um vizinho,
parente, amigo, colega de trabalho ou patrâo que,-por possuir ~
citado aparelho, emite um juizo sobre seu funcionamento, permi
tindo que o futuro comprador o teste, analise e muna-se de um
maior volume de informações na fase de pré-compra.

e) Compra de:Apare1ho Novo X Usado. Podemos estabelecer
rapidamente um confronto entre o consumo de produtos adquiridos
novoS e os de segunda mâo, entendendo servirem estas informações
como subsídio à d~finiçâo de um mercado potencial e o perfil do
consumidor de baixa-renda.

Quadro n9 27-A

TOTAL DE COMPRA DE
A P A R E L H O S UNIDADES APARELHO NOVO

REGISTRADAS UNIDADES %

Fogão 379 170 44,85

Ferro 276 181 65,58
"

Rádio 270 144 53,33

Televisor branco e preto 249 163 65,46

T O T A L 117i. 658 56,05

Cons iderando-se a grande utilizaçâo dos aparelhos deste gr~
~po, e interessante notarmos que somente 56,05 por cento deles

foram comprados rlovos, o que determinaria uma reduçâo em termos
de potencial de mercado.

Quanto ao fogão, observamos (quadro n9 28) forte concentra
çâo de modelos simples. As marcas mais solicitadas foram: Se
mer e Brasil/Continental, seguidas da Dako, Cbsmopolita e Alfa.
Os motivos de escolha de marca acusados foram a qualidade dopro
duto~ menor preço e preferência/gosto. O motivo de seleçâo do
modelo, registrado com mais frequência, foi a ·pl'eferência/p.l'e
ço~ seguido do que passamos a chamar impulso, ou preferência/
gosto.
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Quadro n9 28

Compra do Fogão Novo

TOTAL DE UNIDADES ARROLADAS 379

SEM INFORMAÇÃO / APARELHO NOVO 209
M O D E L O

M A R C A SHIPLES LUXO UNIDADES %

Alfa 14 5 19 11,18
Brasil/Continental 26 6 32 18,82
B'r astemp 7 -- II 18 10,59

.-
Cosmopolita 17 3 20 11,76
Dako 21 1 22 12,94
$emer 42 2 44 25,88
Wa11ig 4 - 4 2,35
Outros 9 2 11 6,47

-

PORQUÊ / MARCA

Qualidade 48 28,23
Prefer;n~ia/preço 37 21,76
Impulso 5 2,94
Sugestão - 15 8,82

.- .,

Prefer;ncia/gosto 27 15,88
!

Única ~ 12 7,06opçao
Sem informação -' 26 15,29/

r

PORQUÊ / MODELO
!

Praticidade -5 2,94
P~efer;ncia/preço 60 35,29
Prefer;ncia/gosto 55 32,35
Tamanho 7 4,12
Única ~ , 10 5,88opçao
Sem informação 33 19, ld

COMPRA DE FOGÕES NOVOS 170 100,00 1
o ferro, cujas .i.nf or-maç ôes foram condensadas no quadro n9

29, apresentou uma tend~ncia ~ escolha do modelo simples, com
exceção das marcas General Electric, hlalita e Etetrolux. A pr~
fer~ncia de marca recaiu sobre a General Electric, que dominou
cerca de 40 por cento do mercado de baixa-renda. Fatias bem me
nores corresponderam ~s demais marcas, sobressaindo-se Tupi e
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Compra de Ferro Nov~
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TOTAL DE UNIDADES ARROLADAS 276

%

SEM INFORMAÇÃO / APARELHO NOVO

1'-1A R C A 1'-1O D E L 'O

2

1

1

37

SIMPLES LUXO UNIDADES

95

Arno
Cofega
Eletro1ux
Eletrônica Brasileira
General E1ectric
Sunbeam
Tupi
Wa1ita
Outros
Sem informação

2
3

5

36
4

36
9

15
19

4

2

5

1

6

73
4

36
28
19

7

1,10
2,76
0,55
3',31

40,33
2,21

19,89
15,47
10,50
3,87

I PORQ UÊ / MARCA

I

r
J

Qualidade
Preferência/preço
Propaganda
Impulso
Sugestão
Única opção
Sem informação

69
39
3

25
9

14
22

38,12
21,55
1,66

13,81
4,97
7,73

12,15

PORQUÊ / MODELO

Praticidade
Preferência/preço
Preferência/gosto
Propaganda
Sugestão
Única opção
Sem informação

40
,59
32

2

1

15

32

22,10
32,60
17,68
1,10
0,55
8,29

17,68

CO~PRA DE FERROS NOVOS l8i 100,00

Walita. O motivo mais forte para seleçâo de marca foi a quaZi
dade, vindo a seguir o menor preço e o impuZso. No que tange
ao modelo, 32,60 por cento dos respondentes indicaram inclina
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çao ao tipo mais barato, além dos que preferiram o tipo mais prá
tieo ou o que mais gostaram.

o rádio, apesar da diversidade enorme de marcas, demonstrou
sens!vel predomin~ncia da Motoradio, da Philips e da Philco so
bre as demais. A qualidade levou grande parte dos ,compradores

, Quadro n9 30

Compra do Rádio Novo '. ,

, I

TOTAL DE UNIDADES ARROLADAS 270

SEM INFORMAÇÃO / APARELHO NOVO 126
M O D E L O

M A R C A SIMPLES LUXO UNIDADES %

Evadin 6 - 6 4,16
Motoradio 16 8, 24 16,66
Nissei 8 4 12 8,33
Phi1co 12 " 5 17 11,80
Phi1ips 17 5 22 15,28
Sanyo 5 - 5 3,47
Sharp 4 - 4 2,78
Outros 44 10 54 37,50

PORQUÊ / MARCA

Qualidade , 50 34,72
·Prefer~ncia/preço

,
! 21 14,58

/
Propaganda - 2 1,39
Impulso 36 24,00
Sugestão 9 6,25
Única - 6 . '4,17opçao
Sem informaçã:o 20 13,89

PORQUÊ / MODELO
Praticidade 32 22,22
Prefer~ncia/preço 41 28,47
Prefer~ncia/gosto 49 34,03
Propaganda 2 1,39
Sugestão 2 1,39
Úrrica - 3 2,08opçao
Sem informação 15 10,42

COMPRA DE RÁDIOS NOV.OS 144 100,00
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a decidirem-se por uma determinada marca, enquanto outros agiam
por impulso. Somente 14,58 por cento das aquisiç5es resultou
de pr-ocur-a pelo produto de menor preço (quadro 30) .No que con
cerne ao modelo, 34,03 por cento dos respondentes acusaram pre
ferência por gosto, enquanto, em menor escala buscaram o modelo
mais barato, ou o tipo mais "prático.

Quadro n9 31

Compra de Televisor Branco e Preto Novo

TOTAL DE UNIDADES ARROLADAS 249
II

SEH INFORHAÇÃO / APARELHO NOVO 86

H A R C A M O D E L O UNIDADES %SIHPLES LUXO
Co1orado 29 1 30 18,40
Empire 6· - 6 3,68
General E1ectric 6 - 6 3,68
Phi1co 53 5 58 35,58
Phi1ips 19 1 20 12,27
Semp 6 - 6 3,68
Te1estasi 3 - 3 1,84
Te1efunken 11 3 14 8,59 '
Outros 17 3 20 12,27

PORQUÊ / HARCA

Qualidade 70 42,94
/

~refer~ncia/preço 16 9,81
Propaganda 2 1,22
Impu1s o 37 22,70
Sugestão 13 7,97
pnica - 6 3,68opçao
Sem informação 19 11,66

.pORQUÊ / 110DELO

Praticidade 6 3,68
Preferência/gosto 48 29,45
Preferência/preço 49 30,06
Prefer~ncia/tamanho 28 17,18
Propaganda 1 0,61
Mais moderno 2 1,22

" - 3 1,84Sugestao
Única - 8 4,91opçao
Sem informação 18 11,04

COMPRA DE TELEVISORES BHANCO E PRETO NOVOS 163 100,00
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Finalmente, o televisor branco e preto; com evidente ten.
d~ncia aos modelos simples (quadro n9 31), demonstrou recair a
preferência de marca sobre a Philco especialissil!lamente e, a se
guir, sobre a Colorado e Philips, resultando pouco significati
vo o restante das marcas. Observamos que 42,94 por cent6 dos
compradores escolheram determinada marca pela qualidade, mui
tos por impulso, e,alguns por ser mais barato sm por euç eetdo c

O menor preço levou cerca de 30 por cento dos consumidores a de'
cidir por um modelo específico, quase o mesmo percentual dos que
optaram por gosto, além de poucos que demonstraram preferência
pelo tamanho.

GRUPO B: Geladeira, liquidificador, chuveiro, mâquina de costu
ra e vitrola.

a) Incidência do Produto. Os cinco aparelhos 'eletrodomés
ticos qUê constituem esse grupo apresentaram uma incidência por
volta de 5 a 7 por cento do total de unidades analisadas. Pude

Quadro n9 32 "', \

Incidência do Produto - Grupo B

i
"i- A H Ü UNIDADES % TOTAL DE z TOTAL DEP A R E L "DOMICíLIOS APARELHOS

i

Geladeira 146 - 36,50 7,56
Liquidificador 137 34,25 7,09
Chuveiro 132 33,00 6,83
Máquina de Costura 126 31,50 6,52
Vitrola 96 24,00 4,97

T O T A L 637 - 32,97

mos conhecer que, por nao seremtr'atados como produtos duráveis
de primeira necessidade, pelos consumidores desta faixa de mer
cado, alguns desses aparelhos. eram, por motivos diversos, sub :

utilizados. Vejamos, por ~xemplo, a geladeira.' Várias vezes
foi preciso, no momento da entrevist~, abrirmos o aparelho para
verificar o modelo e a marca do mesmo, e acidentalmente pudemos
observar que apenas duas ou três pequenas vasilhas eram guard~
das no seu inte~ior, e nada mais. Este fato nos chamou a aten

't-
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çâo principalmente porque cerca de 25 por cento das unidades en
contradas correspondiam ao modelo luxo. Supondo que haja ocoE
rido compra efetiva dos referidos aparelhos, não ,nospareceu co~
rente a escolha do modelo mais sofisticado, uma vez que a utili
zaçao seria bastante reduzida, e os motivos que levaram ã aqui
siçâo nâo justificariam a necessidade desse modelo, a menos que
a preocupaçao se resumisse tâo somente em exibiçâo de status.·

Unicamente a título de ilustraçâo, poderíamos relatar aqui
um fato pitoresco vivenciado por um de nossos entrevistadores.
A medida que solibita~a informaç6es sobre os eletrodom~sticos
num barraco de uma favela num bairro da periferia, verificou
que ali nâQ havia energia el~trica, condiçâo sine qua non para
a utilizaçâo de qualquer aparelhá eletro-eletrônico. Sur-p r-eso
de constatar a posse de uma geladeira relativamente nova, sem
possibilidade de uso, indagou da razâo de compra do referido ap~
relho, e obteve a seguinte resposta: vem um primo meu do Norte,
e quero que ele veja como eu estou bem de vida!

Com respeito aos liquidificadores, podemos afirmar que con.§.
tituem 7,09 por ~ento do total de aparelhos pesquisados. Consi
derando que haja, em m~dia, nâo mais do que um aparelho ·liquidi
ficador por domicílio, verificamos existir uma penetraçâo de
34,25 por cento, o que nos leva a pensar que existe uma brecha
bastante significativa a ser preenchida, nessa fatia de mercado.

Embora o chuveiro seja cons iderado produto de primeira ne
cessidade para consumidores de um certo nível sócio-econômico-
cultural, na faixa de renda em análise seu uso foi frequentemen
te substituído por processos caseiros bastante simplificados e
econômicos, ainda que menos higiênicos, por vezes .. Explicamos,
assim, que somen~e em 33 por cento dos domicílios haja um chu
veiro instalado e em uso. A ausência de energia el~trica pode
t ambern ter sido um fator explicativo da baixa penet r-a çâo desse
aparelho, aliada ~o fato de que, em muitos lugares, havia umchu
veiro utilizado por várias famílias. Nesse caso, nâo registr~
mo s informaç6es, por entender .que essa forma de consumo ~ atíp':!:,
ca dentro da categoria de eLet r-odornê sti.cos , passando a ser qu~
se industrial. Divergo, portanto, esse consumo, do referente
ao ferro eLet r-Lc o analisado no item a do Grupo A, em que o pro
prietário do aparelho autorizava o seu uso por outr~m, muitas
vezes dentro de seu próprio domicílio.
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A m5quina de costura para u~o dom~stico foi encontrada em
31,5 por cento das resid~ncias visitadas. Seu consumo foi habi

. -, -tuaLme rrte expLi cado por razoe s de economia, embora nao faltas
sem as famílias que a possuíam por um aparent~ motivo de osten
tação.

A vit~oZa, tamb~m chamada alguma vez de radiola ou r~dio-. .
-vitrola (quando acompanhada de rádio) foi encontrada em 24 por
cento das casas visitadas. Como explicamos anteriormente, o r~
gistro desse aparelho somente como vitrola (excluindo o lança

,
mento do rádio, quando fosse o caso) deveu-se ao fato de ter si,
do toca-discos a função pri.nc i.pa L mencionada, relegando sempre I

~a um segundo plano a utilização do mesmo para o'fim radio. Ve
rificamos, at~ mesmo, a exist~ncia de uma· outra unidade de r~
diopara uso diário, n~ maioria ou totalidade dos domicílios on
de registramos a posse de vitrola.

b) Potencial Aparente de Mercado. Da mesma forma que para
a análise do grupo A, vamos nos remeter, neste item, principal:,
mente às 'tabelas n9s 1 a 3, a fls. 270 a 273.

Conhecemos o alto custo 'unitário de uma q e l.a âe ira para um con
sumidor de baixa-renda. Sua penetração em 36,5 por cento dos dom i
cílios, embora 5 por cento ainda em fase de pag~mento, conforme
quadro n9 33, aliada à declaração de 20 por cento dos respondentes

,/

/'
Quadro ni? 33

,I

Apa~elhos Sendo Atualmente
~agos em Prestaç~es

% TOTAL PAGO
A P A R E L H O UNIDADES EM PRESTAÇÕES

ATUALMENTE

Geladeira 20 4,38
Liquidificador' 10 2,19

-"Chuveiro 2 0,44
Máquina de Costura 12 2,63
Vitrola 18 3,94

T O T A L 62 13,57
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(quadro nS' 34) no sentido de procurar ádquiri-la na pr-Sxí.ma opor
~unidade, faz-nos crer que.é o aparelho eletrodoméstico de maior

Quadro nS' 34

Proximo Aparelho a Ser Comprado - Grupo B

A P A R E L II O NÜHERO DE %DOHIC1LIOS

Geladeira 81 20,25
Liquidificador 26 6,50
Chuveiro 5 1,25
Haquina de Costura 38 9,50
Vitrola 14 3,50

prestígio ou popularidade na faixa que ora analisamos. ~ inte
ressante observar, no quadro nS' 35, como algumas pessoas aleg~
ram necessidade do produto, o que certamente coincidiria com o
motivo conservar alimentos, de outras. Gelar bebidas e utilida
de também se confundem, no fundo, com o motivo acima. Verifica
mos, assim, que a decisão de compra desse aparelho p-rr-e ce estar

, '. Quadro nS' 35

Por que a Compra do Proximo Aparelho
( Geladeira)

:~ H O I ·v O NÚMERO DE % TOTALT DOHIC1LIOS DA OpçÃO

Conservar a1imentps 42 51,85
Gelar bebidas 4 4,94
Necessidade 23 28,40
Substituição 2 2,47
Utilidade 7 8,64
Sem informação 3 3,70

T O T A L 81 100,00.

sendo baseada em critérios mais de racionalidade do que purame.!2
te impulso3 sugestão, etc., haja visto que somente 3 entrevista
dos não apresentaram motivos objetivos.
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Uma informação interessante para um estudo de potencial de
mercado poderia ser esta de que 18 por cento das pessoas' dispos

-e-

fatas a fazer da geladeira Sua
zê-lo sob pagamento a vista.

pr5ximaaquisição, jntencionam
Sabemos, porém, da dificuldade de

.'
pela maior parte dos consumidores daconcretização desse desejo

Quadro n? 36

Corno Comprar PrõximoApare1ho - Grupo B

A P A R E L H O A VISTA .. A PRAZO S/INF. TOTAL
Geladeira. 15 64 2 81
Liquidificador 11 15 - 26
Chuveiro 2 3 - 5
Máquina de Costura 3 34 1 '. 38
Vitrola 3 11 - 14

T O T A L 34 127 3 164

da faixa de renda em análise.

Tendo em vista o baixo consumo alimentar do cidadão dessa
, l

i 1: faixa de renda, mormente no período em.que permanece em casa, to
, mamos ciência de que é bastante modesto o volume de bens a se
(.
rem conservados na g~ladeira, em cada uma destas ~amílias.

,/
,

/

1:
~:

.1.

!
:i
r
i

o liquidificador apareceu frequentemente como objeto
I

de

Quadro n? 3'/,.

Por que a Compra do Prõxi~o Aparelho
( Liquidificador )

M O T I V O NÚMERO DE % TOTALDOMICiLIOS DA OPÇAO

Necessidade 1 3.,85
Preparar alimentos 16. 61,53
Utilidade 9 34,62

T O T A L 26 100,00
-

').
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uso especifico para preparaçao de alimentos infantis (sopas, su
cos, e't c ;)",

Citado por 6,50 por cento das pessoas como o próximo· apar~
lho a ser comprado (quadro n~ 34) j~ podemos supor que exi~ta
uma brecha 'no mercado de baixa-renda para ele. O motivo da aqui
sição apontado por essas pessoas coincide quase que totalmente:
acusaram preparar alimentos~ utilidade ou necessidade, indican
do que existe uma certa ponderação racional em termos. de crité
rlode compra por parte desse consumidor.

Da mesma forma que em outros aparelhos, ficou patente,
aqul também, o grande interesse de que a compra fosse efetuada
via pagamento a vista 11 versus 15 que preferiram a prazo

sempre que o orçamento familiar permitisse (quadro n? 36). É

interessante notar que, dos 137 liquidificadores registrados,
apenas 2,19 por cento estão sendo pagos em prestações (qu~
dro n? 33).

Resistimo-nos, a princípio, a considerar o chuveiro como
eletrodoméstico, por entender sua aquisição como óbvia e obriga
tória em qualquer domicílio. No entanto, as primeiras entrevis
tas realizadas a título de pré-teste nos fizeram ver que o pr~
cesso de compra do chuveiro em nada difere do relativo aos de
mais eletrodomésticos, sendo frequentemente preterido 'por outro
de menos necessidade, copio seria o caso do r~dio ou do ventila
dor. Irsto pos to, pas sarnas a dedicar-lhe a mesma atenção qU'eaos
demais itens. Verificamos 'que citaram o chuveiro como próximo
aparelho a ser adquirido, apenas 1,25 por cento (quadro n? 34)
do total de famílias entrevistadas. Esse percentual, assustado
ramente baixo, nos faz pensar não só no violento mercado a ser
atingido - 67 ~or cento da amostra por nós pesquisada - corno na
necessidade e na forma e o realizar.

Pelo quadro n? 38 conhecemos que o futuro consumidor apr~

sentou sempre a necessidade como razão de compra. Como analisa
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Quadro n9 38

Por que a Compra do Proximo Apare1hõ
( Chuveiro )

M O T I .v O UNIDADES %

Necessidade 5 - 100,00

T O T A L 5 100,00
-.,.

remos mais adiante, o j ing1e da.propaganda levada ao ar num ca
nal de televis~o por uma determinada marca, poderia't~r sido um
fator respons~vel pela penitraç~o de 42 por cento do mercado, em
bora nâo tenha sido a r-a zâo verbalizada pelo consumidor, mas que
coincide com o período de maior volume de vendas.

Quadro n9 39

Ano de Compra - GrupoB

, I

i •

A P A R E L II O ANTERIOR 71 A 75 76 A 78 79 S/INF. TOTALA 70

38,/'
/'

Geladeira 18 38 16 36 146
/

Liquidificador 23 24 40 19 31 137
Chuveiro 17 12 57 24 22 132
Máquina de Costura 24 18 18 11 55 126
Vitrola 6 8 33 13 36 96

T O T A L 88 100 186 83 180 637

i·

Três dos futuros compradores manifestaram desejo de efetuar
a aquisição mediante pagamento a prazo (quadr? n? 36) e 2· dos
atuais consumidores ainda est~o pagando prestações de seu chu ..
veiro (quadro n? 33).

No que concerne ã máquina de costura, existe aparentemente
um pbtencial relativo aos 274 domicílios onde ela ainda nao es
t~, perfazendo 6,8,5 por cento do mercado. Soubemos que 38 des
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sas famílias planejam adquiri-la na próxima oportunidade, donde
concluímos que 13,87 por cento desses consumidores potenciais
já estão conscientizados das necessidades e vantàgens do prod~
to. O quadro n9 36 nos informa que a grande maioria dos futu

Quadro n9 40

Por 'que a Compra do Próximo Aparelho
( Máquina de Costura)

M O T I V O NUMERO DE % TOTAL
.. ·.i DOMIC1LIOS DA OpçÃO

Necessidade 3 7,90
Trabalhar em casa para fora 8 21,05
Uso doméstico 27 71,05

,
T O T A L 38 100,00

ros consumidores pretende efetuar a compra a prazo, o ~ue era
de se supor, conhecendo o elevado preço desse aparelho em face
do poder aquisitivo nesta faixa de renda. É interessante notar,
que, de 29 máquinas adquiridas nos últimos anos (quadro n9.
39), 2,63 por cento ainda estavam sendo pagas em prestações (qu~
dr-o n9 33).

A vitrola foi citada como próximo aparelho a ser adquirido
por 3,5 por cento das pessoas entrevistadas (quadro n9 34). Sa

tbemos, no entanto, que seu mercado potencial estaria dentro dos
304 domicílios qu~ nao a possuem, ou seja, 76 por cento das fa
mílias de nossa a~ostra., Conhecemos, por outro lado, oalto cus
to dos discos para a faixa de renda em questão, o que de certa
forma pode ter reduzido a 4,60 por cento o volume de próximos
certos consumidores. As razões por eles apontadas para a compra
da vitrola não nos per~itiram aprofundar muito no conhecimento
do processo decisório (quadro n9 41). A nao ser uma informação
concreta de que a intenção de adquirir a vitrola era ~conseque~
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Qua.dro'n941

Por que a Compra do Pr;ximo Aparelho
( Vitrola 1

M O T I V O NúMERO DE % TOTAL
DOMICíLIOS DA OpçÃO

Gosto 2 14,29
Ouvir música em geral 7 50,00
Ouvir música específica 2 14,29
Preço mais barato que -.--
os outros aparelhos 1 7,14 '
Sem informação 2 14,29

T O T A L 14 100,00

cia de seu preço, mais barato que os outros aparelhos e porta~
to mais acessível, nada de maior ünportância pudemos constatar.
Mesmo com o preço considerado relativamente inferior a outros
eletrodomésticos, a maioria dos futuros consurriidoresapresentou..
interesse em efetuar compra a prazo. Em termos comparativ06~
para efeito de estudo de po~enciil de mercado, vale comentar
que, das 46 vitrolas adquiridas nos Gltimos ano~ (quadro n9 39),
39,13 por 6ento ainda estavam sendo p~gas em prestaç6es .Ana ep9,

ca da entrevista. Isto indica, sem dúvida, que o consumidor no
mercado de baixa-renda tem preferê)léia pelo pagamento parcela
do, também no que tange à vitrola.{

c) Aspectos Externos da Compra. De modo análogo ao que fi
zemos ineste mesmo item, com respeito ao grupo A, vamos analisar
os dados relativos ao local de compra e forma de pagamento, con
solidados nas tabelas n9s 7, 8, 9 e 10, de fls. 277 a 292. Re
cordamos que pertencem ao grupo B os seguintes aparelhos: gela
deira, liquidificador, chuveiro, mâquinade costura e vitrola.

o local de compra de maior preferência para a geladeira

sao as lojas pequenas, com 20 ·por cento de respostas afirmati
vaso A seg~ir, outros estabelecimentos como lojas de móveis usa
dos, bazares tipo-pechincha, etc. corresponderam·a 15,7 por cen
to dos aparelhos. As compras de aparelhos de segunda mão ocor
reu em 13,7 por cento dos domicílios, bem corno na rede Jumbo-

-iletro, aloja grande mais procurada. Vale a pena mencionar
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Quadr-o n9 L~2

Local de Compra da Geladeira

L O C A L UNIDADES %

Jumbo-E1etro 20 13,70
Casas Bahia 1 0,68
Ul t ra\."ar _5 3,43
Mappin 14 9,59
Arapuã 3 2,09
Tamakavi "" 5 3,43
Loja pequena 30 20,55
Outros 23 15,75
2a. mão 20 13,70
Troca 2 1,37
Sem informação 23 15,75

T O T A L 146 100,00

ainda o Mappin, que vendeu a geladeira para 9,6 por cento dos
consumidores entrevistados. Ficou nítida, então, a preferência
pela Zoja pequena, na aquisição deste eletrodoméstico.

, I "'--
I !:

I . De um modo geral, quando solicitado a responder por que com
~
i" prou num determinado" local, o consumidor da geladeira demons
J /

trou, em grande parte dos casos, p~eocupação pelo produto mais

barato. Além disso, muitos compradores decidiram pelas melho
res condições de crediário. Algumas famílias buscara~ o estabe
lecimento onde o compr.ador era freguês, naturalmente pelo int~
resse ern vantagens advindas do entrosamento com o vendedor, ou
a segurança de garantia, orientação quanto à· manutenção, etc.
Pequena percentagem de respondentes decidiu pela loja mais pe~

to, indicando no caso de eletrodomésticos de preço mais eleva

J
:1
~:.

,.
do, poucos compradores se deixam l~var pela comodidade ou pelo
imp~Zso, prevalecendo o critério de racionalidade na compra, ou
seja, a procura do menor preço e de maior~s vantagens.

~ interessante observar, pela tabela n9 9, de fls. 287 a 291,
como comparativamente aos demais aparelhos, o consumidor da g~
ladeira é capaz de verbalizar as razoes da compra de acordo com
as tendências aClma detectadas~ Dentro da dec~são pelo arediá
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Quadro n9 43

Porqu~ do Local de Compra da Geladeira

,",i

M O T I V O UNIDADES %

Crediário 27 18,49
Mais b.ara to 41 28,08
Fregu~s 18 12,33
Mais perto 7 4,79

,
Impulso 2 1,37
Propaganda 2 1,37
Sugestão 1 0,68.
Outros motivos 9 6,16
Sem informação 39 26,71

T O T A L 146 100,00

rio, 13,3 por cento dos respondentes referia-se à geladeira, bem
como 13,8 por cento da escolha por ser freguis. Chamou a nossa
atenção o fato de que houvesse 10 por cento das razoes verbali
zadas no sentido de influência da propaganda na compra de gel~
deiras. Por outro lado, foi mínimo o índice manifestado em im
puZso, o que era de se esperar, dado o elevado preço desse ele
trodoméstico.

Quadro n9 44

Forma de Pagamento da Geladeira

.-
i O R M A UNIDADES %F

Sem i,nformação 22 15,07
A vista 35 23,97

,

2 a 6 prestações 17 11,64
7 a 12 prestaçoes 34 23,29
13 a 20 prestaçoes 12 8,22
+ de 20 pres taçoes 20 13;70
Sem inform~ção nl?
de prestaçoes ·6 4,11

T O T A L 146 100,00
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Quanto ã forma de.pê.gamento, cujas informações se consoli
daram no quadro n9 44, apenas 23,97 por cento dos aparelhos fo,
ram adquiridos a vista. For~e concentraç~o houv~ em torno de
7 a 12 prestações e, depois, 'em mais de 20pr~stações.o Poderia
mos explicar esses dois picos da seguinte forma: o aparelho usa..do, geralmente pode ser pago .em um numero menor de parcelas, po.!::
que o pr-e çó de segunda rnâo sempre é mais reduzido. Em cont:b~.
partida, os aparelhos novos para serem pagos em poucas presta
ções, onerariam o orçamento familiar de um modo exorbitante, im
pedindo o consumidor de adquirir outros produtos b~sicos neces
s~rios. t: por isso que a opção prestações a perder de vista Cge
ralmente vinte· e quatro) se apresentou vr~vel, apesar do aIto \
custo do dinheiro.

o Ziquidificâdor apresentou forte tendência ã aquisiç~o em
grandes lojas: na rede Jumbo-Eletro, no Mappin e nas,Casas Bahia.
A'preferência pelas Zojas pequenas manifestou-se em menor esc'a
la~ da mesma forma que a procura por outros estabelecimentos.
Observamos que o percentual de compras de segunda mão '.reduziu-
-se bastante (8,76%), comparado ao d~ outros aparelhos. Procu
ramos entender esse fenômeno como uma intenção de comprar o pro

Quadro n9 45

Local de Compra do Liquidificador

L O C A L UNIDADES %

Jumbo-E1etro 19 13,87
Casas Bahia 9 6,57
U1tra1ar 3 2,19
11appin 14 10,22
Arapuã 4 2,92
Baú da Felicidade 4 2,92
Vendedor 1 0,73

'. ,

Loja pequena 18 .13,14
Outros 19 13,87
2a. - 12 8,76mao
Troca 1 0,73
Sem informação. 33 24,,09

T O T A L 137 100,00
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duto novo, desd~ que o preço unit~rio nao ~obrecarregue excessi
vamente as despesas mensais familiares. Sabemos pelo quadro n9
46, que existe um interesse patente pelo pagamen~o a vista, ou

Quadro n9 46

Forma de Pagamento do Liquidificador

-
F O R M A UNIDADES %

Sem informação 26 18,97
A vista 61 44,53
2 a 6 prestaçoes 19 13,87
7 a 12 prestaçoes 17 12,41
13 a 20 prestaçoes 3. 2,19
+ de 20 prestaçoes. 4 2,92
Sem inform~ção n9
de prestaçoes 7 5,11

T O T A L 137 100,00

por planos mais curtos de parcelamento. Isto ficou claro, tam
b~m, pelas informaç6es do quadro n9 47, que indícam preocupaçao
pelo local onde o produto ~ mai~ bara~o, ou onde existam vanta

i f

Quadro n9 47

Porqu~ do Local de Compra do Liquidificador

M O T I V O UNIDADES %

Crediário 14 .10·,22

Mais bara to 31 22,63
Fregu~s 12 8,76
Mais perto 2 1,46
Impulso 10 7,30
Propaganda 3 2,19
Sugestão 3 2,1-9
Outros motivos 7 5,11
Sem informação 55 40,15

T O T A L 137 100,00
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gens de credi~rio. Esses dois fatores, conjuntamente, corres
ponderiam, talvez, às aquisições em grandes lojas. Como outros
eompr-ador-e s optaram pelo estabelecimento de que J3ão fregueses,

'..
podemos pensar que equivalha às lojas pequenas, que representam
vantagens do tipo financeiro e de garantias do produto. Verifi
camos ocorrer um percentual relativamente alto de ,compras P?r
impulso (7,3%) superado somente pelos aparelhos de r~dio, fo:
gao , ferro, televiso'!'branco e preto, vitrolae máquina de cos
tura (tabela n9 8, de fls.,283a 286). Ainda em termos compa
rativos de razões!verbalizadas pelo consumidor,'à mais frequen
te foi a compra do liquidificador.por influência da propaganda~

seguida .da,pompra por sugestão. Estas informações 'resultam
preciosas para um estudo de potencial de mercado, pois demons
tram a sensibilidade do consumidor de baixa-renda aos apelos
lançados atrav~s dos meios de comunicação de massa~. bem como
efeito-demonstração influindo no crit~rio de compra. Cabe aqui
uma explicação do que subentendemos por sugestão: nas classes
de baixa-renda, ~ muito comum,encontrarmos o desejo de ostenta
ção, busca de status, etc. concretizado na ambição de posse d~
eLetr'o domeati.cos. Ora, no momento, em que um vizinho, .um pa
rente ou um colega éfetuauma aquisição dessas, todos à sua vaI
ta fazem uma pequena arguição quanto ao local de compra, preço,
forma de pagamento, etc. e acompanham o desempenho do produto
em relação às expectativas. Ess~/~rocesso, repetido a cada

/nova aquisição de que se tem notícla, nada mais ~ do que uma
pesquisa de mercado, que ~ o que, consciente ou incon~cientemen
te, orienta o comprador no instante oportuno. Por isso regi~
tramos como sugestão, as razões verbalizadas como meu vizinho
tem; falaram que ~ a melhor; minha filha comprou li, etc.

Quanto ao ch~veiro, prevaleceu a escolha dos dep6sitos de

material de eone t úuçao como local de compra, seguindo as lojas

pequenas, os supe;mercados ea rede Jumbo-Eletro (quadro n948).
Como notamos no quadro n9 49, .a busca do aparelho mais barato e
do estabelecimento mais pr6ximo foram os responsáveis pela deci
são do local da aquisição, para a maioria dos respondentes.
Observamos a ocorrência de menor percentagem de compras por im

pulso, que supomos corresponder àquela situação em que o consu
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Quadro n9 48

Local de Compra do Chuveiro

L O C A L UNIDADES %

Jumbo-E1etro 11 8,33
Mappin 8 6,06
Depósitos 23 17,42
Supermercados 14 10,61
Loja pequena 22 16,67
Outros 12 9,09
Presente 15 11,36
2a. - 5 3,79mao
Sem informação 22 16,67

T ·0 T A L 132 100,00

midor de baixa-renda, ao adquirir o material para construir sua
casinha, vê no depósito o chuveiro e resolve levá-lo também, ain
da que muitas vezes n~o tivesse planejado essa compra.

Quadro n9 49

Porquê do Local de Compra do Chuveiro
/'

i,/

M ° l'I V O UNIDADES %

Crediário 8 6,06
Mais barato 31 23,48
Mais perto 18 13,64
Freguês L~ 3,03
Impulso 10 7,58
Outros motivos 7 5,30
Sem informação 54 40,91

T O T A L 132 100,00

Verificamos pelo quadro n9 50 que 67,4 por cento dos chuvei
ros foram pagos a vista, porém houve um pequenq
consumidores optando pelasprestaç6es, apesar do
relativo do aparelho. Grande parte das famílias

percentual de
reduzido preço
entrevistadas
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Quadro nC( 5O

Forma de Pagament9 do Chuveiro

F ° R M A .UNIDADES %

Sem í.n f o r ma çji o 27 20,45
A vista 89 67,42
2 a 6 prestações 11 8,33
7 a 12 prestaçoes 2 1,52
13 a ;20 prestaçoes 1 0,76

-.-

+ de 20 prestaçoes ., - -
Sem informação n9- ' 2, 1,52de prestaçoes

T ° T A' L ..123 100,00

já encontrou o chuveiro no domicílio, quando para lá se muda
r-am , .0 que justifica um elevado percentual sem informação sobre
a aquisição (fls. 29.2). Em termos compar at i.vos , das razoes de
compra verbalizadas pelo consumidor, a que mais de destacou foi
a de mais perto, indicando que para os produtos de menor preço,
não existe tanta preocupaçao em gastar menos, e Slm com o fator
comodidade. Ratificando o que expusemos acima, 7,5 por cento
das compras por impulso referentes a eletrodomésticos corr8spon
dia ao chuveiro, percentual relativamente considerávelCfls.288l

//
/No que concerne ao local de -aqu i sLçâo da màqicina de ooetu

'ra, pel.o quadro n? 51, distinguimos'um interesse especial pela
compra de segunda.mão,evidentemente pelo elevado preço do arti
go novo, para a faixa de renda em questão. Dos produtos novos,
a prefer~ncia reçaiu sobre as lojas pequenas, onde geralmente 6
vendedor é também proprietário do estabelecimento, e por conhe
cer o.cliente termina facilitando-lhe o pagamento de alguma fo~
ma. Além disso, ~ prôpria'Singer, ao vender seu produto, adota
uma pOlítica de preços e oferece determinadas garantias' que co.!}
quistam o mercado de baixa-renda. Explicamos, assim, que 13,5
por cento dos consumidores tenha se dirigido a ela para sua com
pra, denotando uma racionalidad~ no critério de escolha. Ao
mesmo tempo, chamou-nos a atenção que 8,7 por cento das máqui
nas novas tenham sido adquiridas diretamente de um vendedor am
bulante. De um modo ge~al isto reflete a compra por impuZso~

nao esperada no caso de bens duráveis um pouco mais caros. Com



Quadro n'? 51

Local de Compra da Miquina de Cost~ra

L O C A L UNIDADES %

Jumbo-E1etro 1 0,79
Casas Bahia 1 0,79
Mappin 6 4,76
Arapuã 2 1,59
Singer 17 13,49
Loja pequena 23 18,25
Vendedor 11 8,73
Outros 8 6,35
2a. - 36 28,57mao
Troca 2 1,59
Sem informação 19 15,08
T O T A L 126 100,00
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parando a máquina de costura com os demais eletrodomésticos, ve
rificamos pela tabela n9 9, de fls. 287 a 291, que o consumidor
verbalizou muitos motivos diferentes para sua decisão de compra,
embora nos pareça mais f6rte o de impuZso: 8 por cento dos ap~
relhos comprados por impuZso dizem respeito ~ máquina de eost~
ra. Ousarramos deduzir, a partir deste dado e das informaç~es

Quadro n'? 52
tj,.>

Forma de Pagamento da
Miquina de Costura

F O R M A UNIDADES z
Sem informação 13 10,32
A vista 57 45,24
2 a 6 prestações 12 9,52
7 a 12 prestaçoes 18 14,28
13 a 20 prestaçoes 13 10,32
+ de 20 prestaçoes 8 6,.35
Sem inform~ção n<.?
de prestaçoes 5 3,97
T O T A L 126 100,00
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do quadro n9 52, .. costura éque a maquina de dos aparelhos mais
pop1l1ares no mercado de balxa-renda atualmente: 45,2 por "'c~nt~
fo"ram pagq.s a vista, as aquisições de 1979 foram proporcional
mente maiores que as dos anos anteriores (quadro n9 39) e, como
já comentamos anteriormente, 9,5 por cento representa um perce~
tual elevado, em termos comparativos, de famílias que a citaram
como pr5ximo eletrodoméstico a ser comprado (quadro n9 34).

A vitrola teve como local de compra malS solicitado a loja
pequena, conforme quadro n9 53, e que parece corresponder em
gr-ande. parte ã compra por impu l.eo , Este __comportamento, signifi

Quadro n9 53

Local de Compra da Vitrola

, I

L O C A L UNIDADES %

Jumbo-E1etro 5 5,21.
Casas Bahia 9 9,38
U1tra1ar 1 1,04
Mappin 7 7,29
Vendedor 1 1,04
Loja pequena 22 22,92
Outros 12 12,50

/

2a. - / 19 19,79mao /

Troca 6 6,25
Sem informação 14 14,58

T O T A L 96 100,00

I

,~.
t

cativo em termos comparativos, de acordo com a tabela n9 9 a
fls. 288 é frequente para aquele consumidor que, tendo o salário
todo em mãos, não resiste a satisfazer um pequeno luxo ou capri
choseu, e logo que desce do ônibus ou trem, procura a primeira
lojinha e adquire seu sonhado aparelho. A proximidade da loja,
quer do domicílio, quer do local de trabalho, p~deria explicar
em termos ct procura pela pequena loja. Verificamos, todavia
(quadro n9 54), que pouquíssimos dos respondentes declararam e~
te motivo. O que, sim, lhes preocupou, foi o artigo mais bara
to, apesar de contradizer a razao de compra por impuZso verbali
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Quadro n9 54

Porquê do Local de Compra da Vitrola

M O T I V O UNIDADES %

Crediário 3 11,11

Mais barato 7 25,93
Freguês 3 11,11
Imp~lso 2 7,41
Sugéstão 2 7,41
Outros motivos 1 3,70
Sem informação 9 33,33

T O T A L 96 100,00

-zada pelo malor numero de entrevistados. Nesse sentido, as Ca
sas Bahia apresentam um sistema de vendas a domicílio que tam
bém induz, de certa maneira, ã compra por impuZso nas classes
de baixa-renda. O poder de persuasão do vendedor face ao nível
s6cio-cultural do consumidor em questão é inacredit~vel. Obti
vemos inúmeras explicações sobre a decisão de compras, do esti
lo: o vendedor precisava dinheiro, e fiquei com pena porqu~ ai~
da não tinha vendido nenhuma vitrola ate a hora que passou aqui

/

em casa, que refletem um meri t6rio espíri to de solidariedade, po
rém uma lastimável falta de objettvidade. Lançamos estes argu
mentos em outros motivos, por 'entender que se trata de' uma varia
ção do impuZso, distin:a de sugestão, porém com um elevado pe~
centual relativo.

\
Pelo aClma exposto, notamos naturalmente a tendência ao p~

gamento a vista (quadro n9 55) que correspondeu a cerca de 47
por cento das compras na amostra que ora estamos analisando. O
número pequeno de prestações adviria das compras de segunda mão

ou mesmo de uma facilidade de.crédito mais reduzida, diante do
baixo preço médio das vitrolas, que constitui o sistema de ven
das de muitas lojas. O grande volume de pagamentos a vista vem
reforçar o press uposto de que a vitrola sej a o eletrodoméstico
mais comprado por impuZso.



- 130 -

Quadro n? 55

Forma de Pagamento da Vitrola

F O R M A UNIDADES %

Sem Ln f orma çao 11 11,46
A vista. 45 46,87
2 a 6 prestaçoes 13 13,54
7 a 12 pres ta ç oes .14 14,59

!

13 a '2O prestaçoes 2 2,08
-0-·.,

+ de 20 prestaçoes 6 6,25
Sem inform~ção n9
de prestaçoes 5 5,21

T O T A L 96 100,00

d) Seleção do Produto Específico. Os dados das tabelas
nvs 11 a 17, de fls. 293 a.319 nos nortearão ao longo deste item,
para a an~lise dos eletrodom~sticos do grupo B: geladeira~ li
quidificador, chuveiro, m~quina de costura e vitrola.

A marca de geladeira encontrada com malorfrequência foi

Quadro n? 56

Marca da Ge,,(adeira

M A R C A UNIDADES %

Brastemp 18 12,33
C1ilnax 43 29,45
Consu1 27 18,49
Frigidaire 21 14,38
GeLoma tic 13 8,90
Genera l, E1ectric 11 7,53
Prosdôcimo 5 .3,43
Outros 7 4,80
Sem informação .1 0,69

T ° T A L 146 100,00

a Climax, seguida da Consul, Frigidaire e Brastemp.
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A pr5pria Gelomatic, tradicional no ramo, apresentou uma
participaçâo mais discretai ao lado da General Electric e de ou
tras menos expres~ivas (quadro n? 56).

Embora uma parcela significativa do mercado (30,149ó)' haja
optado por uma determinada marca em funçâo de sua qualidade, n~
tamos que vários respondentes atribuiam tal escolha simplesmen
te a uma preferência de gosto, éritério pouco concreto para nos,

Quadro n? 57

Porquê da Escolha da Marca da Geladeira

M O T I V O UNIDADES %

Qualidade 44 30,ll.

Preferêrtcia/preço 17 11,65
Impulso 3 2,05
Preferência/gosto 19 13,01
Praticidade 2 1,37
Sugestão 9 6,16
Única - 23 15,76opçao
Sem informação 29 19,86

T O T A L 146 100,00

I do ponto de vista técnico-científico. Outros compradores te
~I,
~: riam se preocupado com o preço, comportamento pouco difundido,

se considerarmos o alto custo deste aparelho para o ~onsumidor
de baixa-renda. Procuramos entender, neste caso, que abusca pe.
lo menor preço corresponda unicamente ~s aquisiç5es de produtos
novos ,podendo ser complementada pelo elevado' volume de unida
des cuja seleção de marca prendeu-se a uma única opção. Natu
ralmente esta alternativa diz respeito ~s pequenas Zojas,- que
costumam transacionar com poucos produtores, ~s compras de se

gunda mão, em que a oportunidade de escolha é nula, e às lojas
de m5veis usados, que disp5e~ habitualmente de poucos eletro
domésticos. Em termos comparativos, entretanto, notamos a fls.
303 que 32,20 por cento de aquisiç5es por preferência/gosto,quan
to ~ marca, referem-se ~ geladeira. Esta falta de objetividade,
em nossa opinião, está plenamente de acordo com o padrão s5cio-
-cultural do consumidor em questão, embora conflite com as ra
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zões apontadas por ele para compra de geladeira, como próximo
aparelho (quadro h9 35). Evidentemente há um certo consenso com
relação à sua necessidade e utilidade, porém há falta de infor
mações quanto às caracterIsticas do produto em Sl. Notamos,
por exemplo, a fls. 302,que a escolha de marca por sugestão
que pressupoe conhecimento de especificações e funcionamento do..aparelho - e menos frequente para a geladeira do que para ou
tros eletrodomésticos como fogão, televisor branco e preto e li'
quidificador.

o modelo simples predominou em todas as marcas, exceto na
Prosdócimo, cuja incid~ncia demonstrou-~ê irrelevante. No que \

Quadro n9 58 ' .

Modelo da Geladeira

M A R C A SIMPLES LUXO S/INF.

Brastemp 14 4 -
Climax ,38 3 2

Consul 14 13 -
Frigidaire 14 6 " ...-..... 1
Gelomatic 7 5 1

General Electric 8 3 -
~~~.

Prosdocimo 2/
,/

3 -
/

;

Outros 7 - -
Sem informação 1 .- - 1

T O T A L 104 37 5

{
tange à Consul e à Gelomatic, no entanto, a escolha entre sim
ples e luxo manifestou-se quase equitativamente em nossa amos
tra. Isto posto,:verificamos no quadro n9 59 que a maior peE
centagem das razões apontadas para seleção do modelo refere-se
à preferência/pl?eço (intimamente ligada aos ~odelos menos sofi~
ticados), quase o mesmo volume indica preferência/gosto (muitas
vezes identificada como compra por impulso), e poucas denotam
preocupaçao co~ o tamanho, que é car~cterfstica,de modelo, na
realidade. Este dado condiz, de certa forma, com as condições
de moradia do consumidor em análise. Por este motivo, conhecen
do que ° volume fIsico da geladeira é o maior de.todos os ele
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Quadro n9 59

porqui da Escolha do Modelo da Geladeira

M O T I V O UNIDADES 7-

Preferincia/tamariho 17 11,64
Preferência/preço 35 23,98
Preferência/gosto 32 21,92
Mais moderno 5 3,42
Sugestão 1 0,68
Ünica - 23 15,75opçao
Sem informação 33 22,60

T O T A L 146 100,00

trodomésticos, observamos, comparativamente, um percen-tual ele
vado de unidades cuja escolha de modelo ateve-se ao tamanho (de
acordo coma tabela n9 17 a fls. 316).

Sabendo o quao sacrificado é o pagamento de uma geladeira
para o comprador da faixa de renda em análise, resulta-nos pito
resco, se nao cômico, o critério de escolha do modelo por ser
mais moderno. Temos que, erarelação aos demais aparelhos, a ge

~ladeira foi a que apresentou um maior numero de respostas deste
tipo (31,25%).

A mesma tendência, ou seja, a procura pelo modelo malS mo
derno, percebemos no que tange ao liquidificador (que correspon

Quadro n9 60 .1

Porquê da Escolha do Modelo do Liquidificador

M O T I V O UNIDADES 7-

Praticidade 11 8,03
Preferênci~/preço 33 24,09
Preferência/gosto 28 20,44
Mais moderno 3 2,19
Sugestão 1 0,73
Única - 16 11,68opçao
Sem informação_ 45 32,84.

_.

T O T A L 137 100,00
-
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deu a 18,75 por cento do total de e1etrodom~sticos cujos mode
los foram selecionados por este mesmo motivo. Contudo, quando
e.naLí.s amo s os porquês da escolha do modelo, somente .do 'Lí qu í.d L
ficador, verificamos assumir maior importância a àlternati va prE.
ferência/preço, seguida da de preferência/gosto. Acreditamos
existir uma correlação entre as referidas razões, relativas a
modelo, e as apresentadas no quadro n9 61, com respeito ~ marca.
Se, por um lado, a gr-ande maioria dos compradores preocupou-se'

Quadro n9 61
i·
i,

,~orqui d~ E~co1ha da Marca do
Liquidificador

M O T I V O UNIDADES %

Qualidade 49 35,76
Preferincia/preço 7 5,11
Propaganda 5 3,65
Impulso 16 11,68
Sugestão 11 8,03
Única - 14 10,22opçao
Sem informação 35 25,55

T O T A L 1.37 100,00

//

, /com a quaZidade, diversos efetuaram a compra por impuZso, sem
denotar especial cuidado com a marca.
parte ,a preferênci;a/gosto do modelo.

Ora, isto ex~lica, em
Dentro dessa alternativa

pOderíamos incluir, outrossim, as restantes unidades, cUJa mar
ca foi escolhida por sugestão~ e por propaganda. Em ambos os
casos não ficou definido o crit~rio'de seleção do modelo, pode~
do- ser perfeitamenie atribuído a gosto!

~ digno de mençao, conforme dissemos anteriormente, se co~
Iparado ao dos demàis eLetnodome st i.co s , o percentual de liquidi:,

ficadores cuja marca foi escolhida com base na propaganda

(17,23%, pela tabela n9 13 a fls. 303). Emtermos absolutos, no
entanto, este dado é irrelevante.

Resta confirmar,então, a procura do modelQ demenor preço.
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Observamos no quadro n9 62 que, em todas as marcas, prevaleceu
fortemente o modelo simpZes. Ousamos concluir, no que concerne

Quadro n9 62

Modelo do Liquidificador

M A R C A SIMPLES LUXO S/INF.

Arno 48 11 1
Epe1 6 - -
Wa1ita 44 12 8
Outros 3 1 1
Sem informação - -- 2

T O T A L 101 2/} 12

ao liquidificador, que existe maior inclinação para o uso espe
cífico da função do aparelho (quadro n9 37), do que para osten
tar status, por exibição, efeito-demonstração, etc.

O chuveiro, cuja escolha de marca recalU malS ~itidamente
sobre a quaZidade, demonstrou ter também seu modelo bastante ore

j

r Quadro n9 63

Porquê da Escolha da-Marca do Chuveiro

M O T I V O UNIDADES %

Qualidade 36 ?7,27
Propaganda 10 7,58
Impulso 7 5,30
Sugestão 4 3,03
Praticidade 9 6,82
Preferência/gosto 5 3,79
Preferência/preço 23 17,42
Única - 1 0,76opçao
Outros motivos 4 3,03
Sem informação 33 25,00

T O T A L 132 100,00

:
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quisitado pelo mesmo motivo (quidro n? 64). Simultaneamente, a
preferência/preço foi apontada com grande intensidade, tanto na

.Quadro n? 64

Porquê da Escolha do Modelo do Chuveiro
I

M O T I V O UNIDADES %

Qualidade 20 15,15
Praticidade 5 3,79

--
Preferência/tamanho 2 1,52
Preferência/preço 27 . 20,45
Preferência/gosto 18 13,64
Propaganda 5 3,79
única .opçâo 11 8,33-
Sem informação 44 33,33

T O T A L 132 100,00

decis~o da marca como do ~6delo, tendo predominado o tipo ~im
!

.p l.ee , sempr-e (quadro n? 65L A preferência/gosto, sentida esp~
cialmente na seleç~o do modelo, indica um certo nível de indefi
niçâ:0 quanto a critérios mais sólidos: corresp'Onderia a compras
por impuZso, ou sugestão, etc.

/:/

/'
Quadro }l? 65

Marca e Modelo do Chuveiro ..'

M O D E L OM A R C A SIMPLES LUXO S/INF. TOTAL %

Corona 54 2 - 56 42,42
Fame 21 6 - 27 20,46
Lorenzetti 31 5 6 42 31,82
Sem informação - - 7 7 5,30

T O T A L 106 13 13 132 100,00

pem dúvida alguma, três sao as marcas que cobrem a quase
totalidade do mercado de baixa-renda: Carona, Lorenzetti e Fame.
S~ndo todas elas muito conhecidas, observamos como, em termos
relativos, o chuveiro apresentou a maior influência da propaga~
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ca sobre a es colha de marca (fls. 303). Na mesma tabela, a fls.
304,detectamos um percentual elevadíssimo correspondendo à sel~
ção de marca pela praticidade. Cabe lembrar aqul. a introdução
no mercado de um modelo tipo-ducha, ocorrida nos Gltimos anos,
e não fabricada paralelamente pelos três maiores produtores. As
sim sendo, seja pelo tamanho, seja pelo jato e volume de água,
estabeleceu-se u~ crit~rio de praticidade como diferencial en
tre as marcas. Esse diferencial, com toda segurança, foi o as
pecto mais explorado pela marca Corona nas propagandas em dife
rentes veículos de comunicação. Foi grande a penetração das du
chas Corona nas c[asses de baixa-renda, em d~corrência desse .fa

I

to, garantindo ao: chuveir6 a maior percentagem dos aparelhos ad
quiridos cqmo efeito de propaganda da marca (34,48%) e de mode
lo (41,66%). Al~m das razões mais frequentemente apontadas pa
ra escolha de modelo dos dezoito eletrodom~sticos ~or nós anali
sados, outros motivos diversos houve e, nesse sentido, foi maior
o volume de chuveiros (64,52%) que o dos demais aparelhos. Por
ser pouco concreta, no entanto, desprezaremos essa informação.

A m~quina de costura mais encontrada foi a de marcaSinger,
seguida da Vigorelli e da Elgin. Ficou patente a preocupaçao

Quadro n9 66

Marca e Modelo da Maquina de Costura

-
M O D E L O

%M A R C A SIMPLES LUXO S/INF. TOTAL !

E1gin 13 - 3 16 12,70
Leonam 3 - - 3 2,38
Singer I 32 23 3 58 46,03
Vigore11i 18 6 2 26 20,63
Outras 16 - - 16 12,70
Sem informação ...;. - 7 7 5,56

T O T A L 82 29 15 126 100,00
--

com a marca de melhor qualidade, embora consideramos forte tam
b~m a pref'er ê nc iaZpr eço (quadro .n? 67). A ún-i ca opção de marca)
ve~ificada em grande parte dos consumidores, corresponde a uma
parcela das compras de segunda mão, forma em que dificilmente
pode haver uma escolha.
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Quadro n9 67

Porqui da Escolha da Marca da
Máquina de Costura

M O T I V O UNIDADES %

Qualidade 46 36,50
Preferincia/preço 18 i4,29-
Propaganda 1 0,79
Impulso 7 5,56
Sugestão .- 2 -._. 1,59
Mais moderna 1 0-,79
Única - 29- 23,02opçao
Sem -informação 22 17,46

T O T A L L26 100,00·,

I
.,
I',

Notamos, no quadro n9 66, uma clara inclinaçâo ao modelo
simples, de todas as marcas. Isto se explica, naturalmente, pe
la procura do menor preço, nada descabida se considerarmos oele
vado ctisto da m~quina de costura para o orçamento familiar das
classes de baixa-renda, de acordo com dados do quadro n9 68. Con
tinuando, chamou-nos a atenção a decisâo de escolha de um deter
minado modelo por sua praticidade. Não poucas vezes nos defron

-:
Quadro n9/68

/
/

porqui da Escolha do Modelo da
Máquina de Costura

M O T I V O UNIDADES %

Praticidade 19 .15,08
Preferência/preço 22. 17,/16
Preferência/gosto 17 13,49
Propaganda 2 1,59
Mais moderno 3 2,38
Sugestão 2 1,59
Única - 38 30,16opçao
Sem informação 23 18,25

-- f-.

T O T A L 126 100,00.
I
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tamos com máquinas-móveis, cuja dupla função enamora o compra
.clormais humilde, bem como às portáteis, que possibilitam um
transporte mais fácil. Em ambos os casos, o lan9amento foi efe
tuado em praticidade. Constatamos, aseguir, 13,49 por cento de
aquisições cuja preferência/gosto definiu o modelo. Recorda
mos, mais uma vez, a dificuldade do respondente em caracterizar
o produto, de acordo com bs aspectos solicitados em cada qu~si
to. Em preferênc~a/gos to enquadramos, por exemplo, respostas c2
mo: eu queria aquela cor; era o mais bonito; não sei; gost eI ; ou
ach~i legal, etc. Durante a tabulação, esta alternativa foi jo
cosamente tratad~ sob o conceito bo1eba (bonito, legal, barato),
quer dizer, a menos expressiva das definições de caracterfsti
cas ou especificações d9 aparelho, que o consumidor conseguia
formular. Ainda com relação aos porqu~s ·da escolha do modelo,
observamos a mais alta participação de compras com uma única

opÇao, como resultado de aquisições d~ segunda mao, ou em lojas
pequenas, onde não existe habitualmente grande variedade de mar
cas e modelos, ou em lojas de artigos usados, que apresenta a
mesma restrição.

Concluindo a análise" deste item, passemos ~ vitrola, cujo
nw.ero de marcas existentes no mercado é enorme. Juntb ao con

Quadro n9 69

Marca e Modelo da Vitrola

M O D E L O
M A R C A TOTAL , %SIMPLES LUXO S/INF.

A B C 1 2 - "" 3 3,13
Delta 12 2 - 14 14,58
General Elettric 2 - - 2 2,08
Motoradio 2 - - 2 2,08
Philco , 9 3 - 12 12,50
Philips ; 8 4 - 12 12,50
Sonata 1 2 - 3 3,13
Telefunken 3 3 - 6 6,25
Tojuna 3 - - 3 3,13
Zilomag 3 - - "3 3,13
Outros 17 10 2 2"9 30,20
Sem informação - - 7 7 7,29

T O T A L 61 26 9 96 100,00
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.sumidor de baixa-renda, no entanto,mereceram destaque somente
a Delta, com 14,58 por cento de participaç~o, e a Philco e Phi
lips com 12,5 por cento, respecti vamente. Das mar-cas restantes',
inúmeras, a que apresenta uma ligeira vantagem é'a Telefunken,
com uma fatia de 6,25 por cento do mercado (quadro n9 69)·.

A escolha da marca pela quaZidade predominou sobre as de
mals raz5es apontadas (jO,21%). Uma ~nica opÇao teve, no entan
to, 18,75 por cento dos compradores, correspondendo, quer às p!:.

Quadro n9 70

Porquê da Escolha da Marca da Vitrola

, I

I .i,;,

M O T I V O UNIDADES % -.

Qualidade 29 30,21
'.,

Preferência/preço 7 7,29
Propaganda 2 2,08
Impulso 13 13,54
Sugestão 3 3,13
Única - 18 18,75opçao
Outros motivos 1 1:,04
Sem informação 23 23,96

T O 'T A L /"96 100,00

quenas lojas, cujos aparelhos provêm geralmente de um,único fa
bricante, quer às aquisiç5es d~ segundamao. As compras por im
pu l.eo , .responsáveis pór 13,54 por cento das marcas selecionadas,
referem-se ao mesmo tempo a·uma parcela das"unidades cuja prefe

, -
rência/gosto foi o critério de escolha .do modelo (quadro n9 71).
Podemos pensar, aqui, naquele cidadâo que, ao receber seu salá
rio, antes de chegar à estaçâo de trem ou ao ponto' final de seu

':..
1,
!
}

3nibus, entra na primeira lojinha para satisfazer algum capri
cho. Sabendo que a vitrola lhe proporciona lazer~ que ~ quase
sempre portátil, e que o preço nâo lhe parece exorbitante, hâo
se detém p.ara li Ia maior reflexão, busca de melho~ preço ou gara,!l

"

tias: efetua imediatamente a comp~a. Explicamos, dessa forma
um comportamento bastante comum, embora pouco racional, que ju.§.
tificaria 19,79 por cento das escolhas de modeLo . .A .preferê!2
aia/preço, leva1)tada em 14,58 por cento das decisões de modelo,
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Quadro n? 71

Porqui da Escolha do Modelo da Vitrola

M O T I V O UNIDADES %

Qualidade do som 2 2,08
Pra t i c í.d ade 11 11,46
Preferincia/preço 14 14,58
Preferincia/gosto 19 19,79

i

Lmpul s o 2 2,08
Sugestão 1 1,04
Única - 26 27,98opçao
Sem informação 21 21,88

T O T A L 96 100,00

equivalem aos 7,29 por cento mencionados pelo mesmo motivo quaE
to à marca, mais uma parcela dos produtos selecionados pela qu~
lidade de marca, que apresentavam um modelo de preço reduzido.
O critério de praticidade apontado por 11,46 por cento dos con
sumidores demonstrou interesse pelo tamanho ou facilidade de
transporte, características do modelo port~til.

e) Compra de Aparelho Novo X Usado. Baseados nos quadros
n?s 72 a 77, passamos a traçar um breve paralelo entre os apar~
lhos comprados novos e os usados,atribuindo a esta análise es
pecial importância, do ponto de vista de perspectivas para um
mercado potencial.

Do grupo B levantamos a seguinte situação:

Quadro n? 72

, TOTAL DE COMPRA DE
A P A R E L H O S UNIDADES APARELHO NOVO

RE GIS TRADAS UNIDADES %

Geladeira 146 101 69,18
Liquidificador 137 87 63,50
Chuveiro 132 92 69,70
Máquina de Costura 126 68 53,97
Vitrola 96 51 53,12

T O T A L 637 399 62,64
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~ interessante nota!~os que os aparelhos, e~ m~dia, s~o
comprados por uma percentagem significativa de 62,64 por cento
dos consumidores, e em consequência seus crit~rios de compra po
dem refletir aproximadamente a maneira de pen~ar do mercado de
baixa-renda.

Para á geZadeira, prevaleceu a procura pelo modelo simples

Quadro n9 73

Compra de Geladeira Nova··

-
TOTAL DE UNIDADES ARROLADAS 146
SEM INFORMAÇÃO / APARELHO NOVO 45

M O D E L O %M A R C A SIMPLES LUXO UNIDADES

Bras temp 8 2 10 9,90
C1imax 30 2 32 31,68
Consu1 11 11 22 21,78
Frigidaire 10 4 14 13,86
Ge10matic 6 3 9 8,91
General E1ec.tric 6 3 9 8,91
Prosdocimo 1 3 4 3,96... "-
Outros 1 .- 1 0,99,

PORQU~ / MARCA ~
"

! 44 43,56Qualidade ;'

- -Prefer~ncia/preço 17 ~6,83
Prefer~ncia/gosto" 17 16,83
Praticidade 2 1,98
I

Sugestão 5 4,95
- /

pnica opçao 4 3,96
Sem í n f o r ma ç ao . 12 11,88

PORQu2 / MODELO
Prefer~ncia/tamanho 17 16,83
Prefer~ncia/preço '34 33,66
Prefer~ncia/gosto 32 31,68
Sugestao 1 0,99
Cnica - 2 1,98opçao
Sem informação 15 14,85.-

COMPRA DE GELADEIRAS NOVAS 101 100,00
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em todas as marcas, excetuando-se a Consul e Prosdócimo que obti
veram equival~ncia e prioridade do luxo, respectivamente(quadro
n9 73). O critério de seleção da marcarestring~u-se basicamen
te à qualidade, vindo em segundo plano a preferência pelo preço
ou gosto, com percentuais bem menores. Já com relação ao mode
lo, o fator preço foi decisivo, seguido da escolha por gosto e,
em muito menor escala, pelo tamanho. Climax e Consul foram as
marcas de maior penetração no mercado.

Já o Ziquidificador teve junto ao consumidor de baixa-ren.
da a quase totalidade das vendas distribuídas entre Walita e Ar

Quadro n9 74

Compra de Liquidificador Novo

, ,

I r
j

{
:

TOTAL DE UNIDADES ARROLADAS 137
SEM INFORMAÇÃO / APARELHO NOVO 50

M·O D E L O %MARCA SIMPLES LUXO UNIDADES

Arno 32 6 38 43,68
Epe1 5 - 5 5,75
Wa1ita 30 12 42 48,27
Britânia 2 - 2 2,30

PORQUÊ / MARCA
"

Qualidade 49 56,32
Preferência/preço 6 6,90

,

Propaganda 4 4,60
Impulso 16 18,39
Sugestao 9 ", 10,34
Única - 3 3,45opçao

PORQUÊ / MODELO.

Praticidade 9 10,34
Preferência/preço 33 37,93
Preferência/gosto 28 32,18
Sugestao 1 1,15
Mais moderno 3 3,45
Única - 3 3, lf 5opçao
Sem informação 10 11,49

COMPRA Df;LIQUIDIFICADORESNOVOS 87 100,00
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no, predominando sempre o modelO simp"les (quadro n9 74). O cri
tério de qua i-i dade prevaleceu na seleção da marca para 56,32 por
cento dos compradores; vale a pena mencionar, alé~ disso, a com
pra por impu"lso efetuada em 18,39 por cento dos casos. A deci
sao de modelo, entretanto, prendeu-se mais ao aspecto preço e
gosto, como ocorreu com muitos outros aparelhos.

O chuveiro apresentou um quadro ligeiramente diferenciado,·

Quadro n9 75

Compr~ de Chuveiro Novo

·"'1

TOTAL DE UNIDADES ARROLADAS 132
SEM INFORMAÇÃO / APARELHO NOVO 40

M O D E L O - xM A R C A SIMPLES LUXO UNIDADES

Corona 42 - 42 45,65
Fame 15 .6 21 22,83
Lorenzetti 25 4 29 ·31,52

PORQUÊ / MARCA
Qualidade 34 36,96
Propaganda 10 ..- .. 10,87
Impulso

, 6 6,52
Sugestão

,/'
4 4,35

Praticidade / 6 6,52
I

,i

Preferincia/gosto . 5 5,43
Prefer~ncia/preço 22 23,91
Única - 1 1,09opçao
Sem informação 4 4,35

i
PORQUÊ / MODELO

..

Pratici dade 5 5,43
Qualidade! 18 19,56
Preferinc~a/tamanho 2 2,17
Preferin~ia/preço 22 23,91
Preferincia/gosto ,. 18 19,56
Propaganda 3 3,26
Única - 8 8,70opçao
Sem Ln f o r m.a ç a o 16 17,39

COMPRA DE CHUVEIROS NOVOS 92 100,00
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quanto ao processo de compra (quadro n9 75). Em primeiro lugar,
somente três grandes mar-cas existem no mercado, e todas elas com,
uma fatia significativa: Corona, Lorenzetti e Fame. A quaZida

de decidiu a seleção de marca em 36,96 por ce~to e a propaganda

- pelo comportamento verbalizado ~elo consumidor - em 10,87 por
cento delas. O aspecto preço determinou a seleção do modelo'p~
ra 23,91 p0r cento dos compradores - considerando-se que a pro
cura do modelo simpZes cOrrespondeu a 89,2 por cento das' unida
des compradas - mas observamos, ainda com relação a esse aspeE
to, especial preocupação com a qualidade do modelo e com seu
design, motivo convencionado por nós como preferência/gosto.

Quanto ~ maquina de costura, uma pa~ticularidade foi obser

Quadro n'? 76

Compra de Miquina de Costura Nova

TOTAL DE UNIDADES ARROLADAS 126
INFORMAÇÃO

.
SEM / APARELHO NOVO 58

M O D E L O
%M A R C A SIMPLES LUXO UNIDADES

E1gin 10 - 10 14,71
Leonam 1 - 1 1,47
Singer 18 23 41 60,29
Vigore11i 8 4 12 17,65
0'1tros 4 - 4 5,88

PORQUÊ / MARCA
/

Qualidade 36 52,94
Preferincia/preço 11 16,18
Propaganda 1 1,47
'Impulso " 7 1,0,29
Sugestão 2 2,94
Mais moderna 1 1,47
Única ~

1 1',47opçao
Sem informação 9 13,24

PORQUÊ / MODELO
Praticidade 17 25,00
Preferência/preço 21 30,88
Preferência/gosto 17 25,00
Propaganda 2 2,94
Ha Ls moderno 3 4,41
Sugestão 2 2,94
Única ~

~ 4,41opçao
Sem informação 3 4~41

COMPRADEMÃQUINASDE COSTURA NOVAS 68 100,00



- 146 -

vada: na marca de maior penetraçio, a Singer (60,29% do merca
do), a procura por modelos,tipo-Zuxo foi maior que os de tipo-
simp l ee, comportamento contrário ao verificado nas demais mar
cas, e que ficou enfatizado pelos 30,88 por cento de comprad~
res que selecionaram o modelo por sua prefer~ncia com relaçâo
ao preço (quadro n9 76). Em contrapartida, 25 por cento dosres
pondentes acusaram devotar maior import~ncia ~ praticidade do
modelo (em virtude de algum diferencial), enquanto outros 25 por
cento ~eixaram-se levar 'simples~ente pelo crit~rio do gosto. Já
com relaçio ã escolha de marca, fic?u patente 'a preferência p~
la quaZidade (52,94%), ao mesmo tempo que o preço foi considera
do importante (16,18%); para 10,29 por cento dos consumidores,
a compra foi efetuada por ,impuZso"nio t~ndo sido manifestada
nenhuma preocupaçio'mais concretã quanto ao crit~rio de escolha. I

A vitroZa, cuja pulverizaçio de marcas ~ muito grande, p6~

"Quadro n9 77

Compra de Vitrola Nova

I 1
I:

I

TOTAL DE UNIDADES ARROLADAS 96
SEM INFOR.MAÇÃÓ / APARELHO NOVO 45

MO D E L O
%M A R C A SIHPLES LUXO UNIDADES

, 2 2 3,92A B C -
Delta 6 1 7 " 13,73
General Electric 2 - 2 ~,92
Philco 5 3 8 15,69
Philips 4 /4 8 15,69
Telefunken 1 I

I 2 3, 5,88
j

Outros 12 9 21 41,18'
I

PORQUÊ / MARCA
Qualidade 22 43~14
Preferência/preço 7 13,73
Propaganda 2 3,92
Impulso 12 23,53
Sugestão 3 5,88
Única - 2 3,92opçao
Sem informação 3 5,88

PORQUÊ / MODELO
Praticidade 10 19,61
Pref~rência/preço 12 23,53
Preferência/gosto 16 31,37
Sugestão 1 1,9'6
Única - 5 9,80opçao
Sem informação 2 3,92

-

"

. ~c
:r

~r
!
!

'i-
COMPRA DE VITROLAS NOVA_S JI~ 5_1 ~ 100,00
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sibilitou verificarmos dois tipos de decisão no processo de com
pra, no mercado de baixa-renda: por um lado, 43,14 por cento dos
consumidores optaram pela quaZidade, ao selecion~r a marca, en
quanto 23,53 por cento deixaram-se levar porimpuZso, e somente
13,73 por cento manifestaram preocupaçâo com preço (quadrb n9.
77). Notamos que esses critérios têm uma certa correspondência
com a fatia de mercado das marcas mais solicitadas. Philco .e
Philips com 15,69!por cento, respectivamente, Delta com 13,73
por cento e o restante do mercado com inúmera~ outras. Com res
peito ao modelo, gosto foi o critério que prevaleceu, seguindo
o preço e a buscar de praticidade.

GRUPO C: ~nceradeira, ventilador, gravador, batedeira, secador,
televisor em cores, barbeador, máquina de lavar e as

pirador de pô.

a) Incid~ncia do Produto. Neste grupo, como seria de se
esperar, encontramos os aparelhos considerados supérfluos ou fa
cilmente substi tuíveis pelo esforço físico humano, e por-t anto ,

de mínima frequência no mercado de baixa-renda.

Dessa forma, computamos as 48 ·enceradeiras (12% dó total
de domicílios) como um volume elevado, se considerarmos as pre
cárias condiç6es das moradias que visitamos. A maior parte de

Quadro n9/78
.'

Incid~ncia do Produto - Grupo C

UNIDADES % TOTAL DE % TOTAL DEA P A R E L H O DOMICíLIOS APARELHOSI'

Enceradeira 48 12,00 2,48
Ventilador

, 6,75 1,4027
Gravador I 13 3,25 0,67
Batedeira ! 9 2,25 0,47

:

Secador 8 2,00 0,41
Televisor em cores 6 1,50 0,31
Barbeador 5 1,25 0,26
Hâquina de Lavar 5 1,25 0,26

T O T A L 121 - 6,26
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4'las nao possula nem mesmo assoalho de madeira ou plSO de cimen
to encerado que justificasse a posse da enceradeira corno alter
nativa para o uso do tradicional escovão.

Raciocínio análogo aplicaríamos ao ventiZador, aparelho co
mumente substituido pelas-janelas abertas. Ora, em domicílios
onde não há energla el~t~ica, on~e não existe sequer um forro
de telhado, onde as paredes são for~adas de tábuas justapostas
dando lugar a.frestas, a ventilação muitas vezes ~ considerada
natural. Há, no entanto, casos em que esta situação é justarnen
te motivo de maior abafamento, mau-cheiro, etc., quando folhas
de flandres ou telhas de zinco são responsáveis por uma forte
concentração de calor, ao mesmo tempo que as reduzidas janelas
devem ser fechadas 'para preservar a intimidade do lar ou prot!:,
ger o ambiente de insetos voadores. Entendemos, assim, que ap!:,
nas 1,40 por cento dos apa~elhos el~trodom~sticos diga respeito
aos 27 ventiladores encontrados (quadro n9 78).

No tocante ao secador, pudemos constatar que a incidência
é mínima nessa faixa do mercado - apenas 2 por cento do total
de casas visitadas, de acordo com informações do quadro n9 78-
sendo bastante pequeno, inclusive, o interesse por ele aprese,!!
tado.

-:

/
!

I
~:
!:

;;portanto,. 3,25 por cento da amostra, e a da batedeira !em 9 ca
í
1 sas, perfazendo 2,25 P?r cento do total de famílias analisadas.
1 A ambos· corresponde um nível modesto de penetração do produto.

A presença do gravador foi registrada em 13 residências,

Em contrapartida, o teLeui eor em cores apareceu em 6 domi
cílios com uma percentagem relativa de 1,50 por cento, muito re
duzida para a faixa de renda em questão.

O aspirador de pó teve uma incidência nuia na nossa amos
tra, o que nao é de estranhar, se considerarmos a finalidade do
uso (carpetes, tapetes, estofados e cortinas, que inexistem nes
sa fatia de mercado).

O barbeador!teve uma penetração baixa, de apenas 1,25 por
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cento do total da amostra, o que nao nos permite classific~-lo
como produto de primeira necessidade.

A máquina de l av ar , regis trada igualmente em só 1,25 por
cento dos domicílios, perfazendo um total de 5 unidades, par!::.
ceu-nos ser,porém, um aparelho altamente valorizado pelo consu
midor de baixa~renda~ malgr~do seu elevado preço. ~ g~ande a.
economia de tempo que proporciona ã dona-ide+c asa , mui tas vezes
obrigada a estar for~ o dia inteiro para exercer alguma ativid~
de que lhe possibilite auferir uma renda extra.'

I'

b) Potencial aparente de mercado. Sabendo que somente 12
por cento dos domicíliosentrev:Lstados possuía uma enceradeira,
con~iderados os restantes '88 por cento um possível mercado p~
tencial. Uma percentagem de aproximadamente 5 por 'ce'nto, equi
valente aos 21 declarados futuros compradores da enceradeira,

Quadro n9 79

Pr~ximo Aparelho a Ser Comprado - Grupo C

-.

A P A R E L H O l~OMERO DE %DOMICfLIOS
/

IEnceradeira / 21 5,25
/

Ventilador -_o 1 0,25
, .

Secador" .. zero zero
Gravador 2 0,50

-Batedeira 7 1,75
Televisor em cores 20· 5,00
Barbeador 2 0,50
Aspirador de ..• 2 0,50po .
Máquina de Lavar 29 7,25

T O T A L 84 21.,00

, I

nos faz supor que exista a possibilidade de ampliação do merca
do para esse pr-odut;o , mas não a probabilidade de que isso ocor
ra, sem um generbso esforço mercadológico adequado.
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Analisando o quadro n9 80, verificamos que aomodidade

Quadro n9 80

Por Que a Compra do Prôximo Aparelho - Grupo C

A P A R E L H O M O T I V O UNIDADES % TOTAL DO
APARELHO

Enceradeira comodidade 10 47,62
melhor conservaçao -- 5 23,81
necessidade 6 28,57

Ventilador porque faz calor 1 100,00

Secador - - -

Gravador gosto 2 100,00

Batedeira necessidade 4 57,14
praticidade 2 28,57
sem informação 1 14,29

,
Televisor em cores gosto 18 90,00

substituição
/

1 5,00
/

sem inf arma çã'o 1 5,00

-I

Barbeador necessidade 1 50,00
utilidade ," 1 50,00

i

Aspirador de Pô necessidade 1 50,00
!

vizinho tem 1 50,00
;

Máquina de lavar comodidade 4 13,80
economia de tempo 1 3,45

- í lavar para fora "2 6,90í

necessidade 10 34,48
\ uso doméstico 9 31,03
, utilidade 3 10,34,

T O T A L 84 -
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foi o motivo mais f'r-equerrtemerrte apontado. Num est udo de poten
cial de mercado para ence.r-ade Lr-a , seria preciso conhecer o que
o consumidor entende por isto efetivamehte: economia de esforç6'
humano, economia de tempo , etc.? Quem ·éesse co~sumidor: a mu
lher que trabalha fora ou nio? A mulher com muitas tarefas do
mésticas e que procure o mai~ cômodo para estar mais disponível
para outras atividades ou por preguiça? Notamos que comodidade
é distinta de necessidade, a qual dá a sensaçio de algo imperio
so, que vem facilitar um trabalho excessivo, penoso, imposto por
limitações de tempo, saúde, etc. Da mesma forma, o motivo me
Zhor conservação nos dá idéia' de perfeiçio do serviço, durabili
dade , .manutençio do piso em boa forma, evitando desgaste, etc.

Além desses aspectos, interessa-nos .sobremaneira a forma
como o futuro comprador pretende pagar sua nova enceràdeira.
Houve 12 respondentes, portanto, 57 por cento, que preferiram a ,

,,4> • -

prazo, enquQ.nto 9, ou seja 43 por c~;.{to,optaram pelo pagamento
a vista. Nio ficou totalmente definida 'uma'tendência ã compra
parcelada, com relaçio ãenceradeira, nesta faixa de renda. Co
nhecemos, por exemplo, que dos 21 aparelhos adquiridos nos últi
mos anos - e talvez mais ainda - apenas 4 estavam sendo pagos
em prestações, no período ~as 'entrevistas. Em comparaçio com
os eletrodomésticos dos outros grupos, é uma frequência bastan

" --
te reduzida (fls. 275) .

.'.

Quadro n9./81
í.J

Aparelhos Atualmente Pagos
em Prestaç~es Grupo C

.
% TOTAL PAGO

A P A R E L H O UNIDADES EM PRESTAÇÕES
ATUALMENTE

Enceradeira 4 0,87
Ventilador 3 0,65
Secador· .1 ., 0,22 ..

Gravador 1 0,22
Televisor em co res 1 0,22
Máquina .de Lavar 1 0;22

T O T A L 11 2,40
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Com respeito ao ventilador', conhecemos que 93,25 por cento
dos respondentes que acusaram nio o possuir, apenas 1 manifes
tou intençio de adquiri-lo na próxima oportunidade, porque fa"z
ealor' (quadro n9 80), e pagaria a pr'azo. Pelo q~adro n9 81, te

Quadro n9 82

Como ~omprai Pr5ximo Aparelho - Grupo C

A P A Ri E L H O A VISTA A PRAZO TOTAL
\

Enceradeira '9 12 21
I

Ventilador - 1 1

Secador - - -
Gravador 1 1 2

Batedeira 2 5 7

Televisor em cores 5 15 20

Barbeador 1 1 2

Aspirador de ~ 2 2po -
Máquina de Lavar 2 27 29

T O T A L 20 64 84

mos que somente 3 aparelhos vinham sendo pagos em prestações na
época da pesquisa, embora mais de 20 tenham sido adquiridos nos
últimos anos, conforme quadro n9 83," Nâo se tratando de um pro

/
i

Quadron9 83

Ano de Compra - Grupo C

t ANTERIOR S/INF.A P A R E. L H O A 70 71 A 75 76 A 78 79 TOTAL

Enceradeira 6 12 14 7 9 48
:

.
Ventilador I 1 1 15 5 5 27

I

I

, 1. 1 2 4 8Secador ! -
Gravador , - 1 6 2 4 . 13

Batedeira 1 1 4 1 2 9

Televisor em cores - 1 3 2' - 6

Barbeador - 1 4 - - 5

Máquina de Lavar - 1 1 1 2 5

T O T A L ·9 19 .49 .22 22 121
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duto de primeira necessidade, como seria o caso do fogão, fer
ro, chuveiro, etc., ficou patente a baixa penetração nas cama
das de baixa-renda.

No rol de próximos aparelhos a serem adquiridos, -nao cons
ta nenhuma resposta afirmativa correspondente ao item secador
(quadro n9 80). Isto nos faz crer que o reduzido poder aquisi

('

tivo do consumidor de baixa-renda o force a adquirir priorita,
riamente os bens de primeira necessidade, excluindo assim o se
cador, que não deixa deter sua utilidade, embora seja dispens~
velo Longe de querer assumir, aqui uma posição ,pessirnista com
relação ao nível de. pene tr-açâo desse aparelho no mercado de ba í.

xa-renda, é agr-adâve L pensar que "exí ste um certo grau de racio!
nalidade por parte do consumidorconhecidamentemenos esclareci
do, no sentido de estabele6er prioridad~i, ponderar usos alter
nativos de sua renda mensal, analisar formas de pagamento, etc.
Dos 6 secadores adquiridos nos Últimos anos (quadro-n9 83), ap~
nas 1 estava ainda sendo pago em prestaç6es, na altura d~sen
trevistas. Nestas cond í.çôe s , seria necessário um estudo mui to
aprofundado, antes de afirmar que o mercado potencial aparente
do secador se constitua de 98 por cento das famílias de baixa~
-renda 'equivalendo ~s que ainda nao ~ possuem, segundo nossaI.

amostra) .

~,Dentre todas as famílias entrevi~tadas, apenas 2

qu~ o gravador seja o próximo eletrodoméstico a comprar.
tivo apresentado em ambos os'casos ,fói simplesmente gosto (qu~

/dro n9 80), mas houve divergência/quanto ~ forma de pagamento": "

desejam
O mo

uma prefere a vista e outra a prazo.

"Já a batedeira sugériu uma ligeira tendência' à ampliação
!

de mercado: de 5 aparelhos adquiridos nos Últimos anos (quadro
n9 83~, nenhum estava sendo, pago em prestaç6es, todos tinham seu
pagamento liquid~db, o que já ~ um indicador bastante positivo.
Houve: 7 respostas no sentido de que a próxima compra de eletro
domésticos se refira ~ batedeira (quadro n9 79), sendo conside
rados racionais os motivos apresentados: necessidade e pratioi
dade {quadro n9 80). Quanto à forma de;pagamento, a prere-r"ê.!}'

',cia recaiu sobre compra a prazo (quadro n9 82), face às limita
ç6es de ordem financeira que sofrem os orçamento~ familiares na
faixa;de renda em an~lise.

, .

Tendo ci~ncia do proibitivo que se torna o preço do televi
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sop em copes para o consumidor de baixa-renda, cu~iosamentede
tectamos 20 respostas positivas no tocante à intenção de adqui
ri-lo na pr6xima oportunidade' (quadro n'? 80), e ainda mais: co~
o puro e simples mot i,vo de gos to, explicado na grande maioria
dos casos. Pelo quadro n9 82, conhecemos a preferência pela,'
compra a p raeo mas chamou-nos atenção, o fato de 5 .entrevista
dos inclinarem-se pelo pagamento a vista. Essa informação nos
pareceu bastante utópica', mas não podemos excluir as, hipóteses '.
de que ocorram compras de pr-odu tos "de segunda 'mão, troc,~s, doa
ções (que fogem ao desejo de cornpna pr-opr-Lamerrt e dito), 4tc. Ca

. , I
be ressaltar que dos 5 aparelhos adquiridos nos últimos'anos
(quadro n9,83), apenas 1 vinha sendo pago' em prestações I no pe!
ríodo das entrevistas (quadro n'? 81), 'fazendo-nos 'suporque real,
mente não se trate" em geral, de compra .de produto novo em loja'.
De qualquer for~a, h~ 39,4.famílias d~ amostra quenao possuem.o,
televisor em cores, o que equivaleria'a dizer que, salvo restri

. -.
ções acima, ê de 98,5 por cento o mercado potencial aparente pa
r-a esse produto. Sabemos quarrto o consumidor de ba i xa-cr-enda ê
vulner~vel aos efeitos de pro~aganda, aos desejos de ostentação
face à novidade de certos produtos lançados no mercado, ao efei
to-demonstração, etc.

Classificada no grupo C pela reduzida incidêncià verifica·
I da, a máquina de lavar apresentou, entretanto;--um certo Lrrtez-es.i; se por parte do 'consumidor de baixa-re'nda, aparecendo 29 vezes
+ corno próximo aparelho a ser adqu i.r-Ldo(quadro n'? 79). A pr-e f'e
.I _ • ~ /'

renCla p-ela compra a PPqzo, confo~;n'equadro n'? 82, naturalmente
, " ... .' -d~corre do elevado preço deste eletrodomestlco para o padrao de

consumo do comprador em an~lise. Conhecemos,outross~m, qu~ de
2 m~quinas de lavar, seguramente adquiridas nos últimos anos
(quadro' n'?.83), somente uma vinha sendo paga em prestações por
ocasião da pesquisa (quadro n'? 81). Veremos adiante quanto des

i
J
"

sas compras diz respeito a produtos novos, ou a trocas, a segun
l da-mão, etc., numa tentativa de perceber a tend~ncia efetiva do
I) consumo da mâqu.ina nesta .fatia de mercado.
,

o que na realid~de nos.chamou a atenção, corno comentamos
rapidamente no item a referente à penetração deste aparelho, e "
que correspondeu às informações do quadro n'? 80; foi o motiv,o
apontado para a futura compra. Pelas formas ligeirament.e di~
tintas de exprimir, entendemos que seja urna a razao central le
vant~da: necessidade. R~~istr~m6s na coluna Por que? os dife
rentes aspectos mencionados. Economia de tempo indica, sem dú
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vida, que o tempo tem um uso alternativo elevado para esse con
sumidor. Podemos pensar na família numerosa em que o chefe sai
cedo para trAbalhar, a esposa arruma rapidamente' as coisas esal
também· para cons egu~r uma renda extra, seja trabalhando alguns
dias como faxineira, seja vendendo roupas, bijuterias ou doces,
etc. Nesse caso, o tempo disponível para cuidado de roupas tan
to do casal como dos filhos (lembrando que, para quem trabalha
fora, o consumo de r-oupas também é maior)' escasseia, e .• -a maqu2;'
na de lavar passou a representar, e~etivamente, uma economia con
siderâvel .. Além disso, lavar para fora é.uma eLter-nat í.va de tr-a
balho, visando também uma renda-extra para a. dona~de~casa que
não pode, ou não desej a, a'userrtari+s e do lar por um 'tempo mais
longo. ~ ocaso, por exemplo, de senhoras com êl. saúde' debilitá

, . -'
da, que nao possa ter um emprego fora, ou a mãe de família com
filh6s em idade pré-escolar q~e ne6eisitem maior e· malS contí
nua atenção, impedirido-a de sair muito. Em ambos .()scasos,' a
mâquina de lavar possibilitaria perfeitamente lavar r-oupas para
outras pessoas. Outro motivo apresentado para a compra foi uso
doméstico. Também nos parece' confundir-se intimamente com o de
utilidade, pensando nas mesmas,hipóteses acima levantadas, mais
a de que a famflia seja constituída de seis a dez pessoas, fato
bastante comum, e que a dona-de-qasa empregue a máqu~na de lavar
para diminuir sua atividade referente a roupas, dando lugar, a
outras que.tambérrirequeiram sua atenção e tempõ (alimentação,. ,

costura, algum pequeno curso, saídas para negódios do tipo pagar
contas oureceber um dinheiro, ou levar 'criança 'ao médico, etc.J.;/ .

Como vlmos, todas explicações não fogem da de necessidade,~
levando-nos a concltiir que o critério de deciSão de cdmpra da

.,. . -'. .. -'. .maquina de lavar e bas.tante mais r-acLonaL que o concernente a ou
tros aparelhos.

, I

~:
'i
I,
i,
f

O barbeador t?m uma possibilidade 'de penetração da ordem de
98,75 por cento; ou seja, quas~ a total{dadedosconsumidores de
baixa-renda. No entanto, apenas 2 respondentes acusaram inte
resse em adquiri-lo na próxima compra de, eletrodomésticos: um
por ne ee ee-i dade e o outro poÍ'uti l.idade( e não futilidade ,.como
frequentemente observamos com 'relação a outros aparelhos). Qua.!}
to à forma- de pagamento, um preferiu a vista e o outro a prazo
(quadro n9 82). Não ficou, assim, definida uma tend~ncia·domer
cado, se considerarmos a pequena procura do aparelho nesta fai
xa. Um dado a acrescentar, seria o que nos fornecem os quadros
n9s 81 e 83, de 'que nenhum barbeador, dos 5 adquiridos nos últi

"
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mos anos, estava sendo pago em prestaç5es na altura das
vistas.

entre

Comportamento muito semelhante ao do barbeador, verifica
mos ocorrer em relaç~o ao aspirador de p6. Apresentando tima i~
cid~ncia atual nula, nos p5e .como potencial aparente o merc~do
total de bdixa-renda, embora somente 2 famílias manifestassem
interesse numa futura aqu í sLçáo: uma por necessidade, e outra
por espírito de comparaç~o, porque o vizinho possui um (quadro
n980). As duas preferiram a compra a prazo, indicando-nos a
.necessidade real de uma política de crédito para possibilitar a
penetração dos eletrodomésticos na faixa de renda em estudo.

c) Aspectos Externos da Compra. Estaremos analisando nes
te item, as informaç5es sobre local de compra, raz5es verbaliz~
das pelo consumidor e forma de pagamento dos aparelhos perten
centes ao grupo C (enceradeira, ventilador, gravador, batedei
ra, secador, televisor em cores, barbeador, aspirador de pó e
máquina de lavar) com base nas tabelas n9s 7, 8, 9 e 10, de
fls. 277a 292. A seleção desse grupo, como já mencionamos foi
elaborada segundo a baixa incid~ncia dos produtos, de modo que

I

não sera de estranhar que cs critérios de compra assumam um ca
ráter pouco racional, por vezes, fato que explicamos pela prec~
ria ~ituaç~o s6cio-econ~mica-cultural do consumidor de baixa-

,"

-renda.

Quadro n9 84

Local de Compra da Enceradeira

I'

L O C A L UNIDADES %

Jumbo-E1etro 2 4,17
Casas Bahia 3 6,25
U1tra1ar 1 2,08
Mappin 3 6,25
Arapuã 1 2,08
Loja pequena 11 22,"92
Vendedor 8 16,67
Outros 5 10,42
2a. - 6 12,50mao
Sem informação. 8 '16,67.

T O T A L 48 100,00
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o quadro n9 84 demonstra~nos que a enceradeira foi adqul~i
da principalmente em lojaspequenas,na amostra escolhida e, a
seguir, diretamente.do vendedor. ~ interessante~notarmos que-so em terceiro lugar surgiu a compra de segunda mão, bastante
comum nesta fatia de mercado pela economia que representa', em
função da redução de preço. Tratando-se, então, de um bem su
pérfluo, cuja decisão de compra foge aos padrões de necessidade
e utilidade, justificamos um percentual de 25 por cento de res
postas sobre escolha do local onde fosse mais barato o produto.

Quadro n9 85

Porquê do Local de Compra da Enceradeira

,i·

M ° T I V ° UNIDADES %

Crediario 5 10,42
Mais barato 12 25,00
Freguês 1 2,08
Mais perto 3 6,25
Impulso 7 14,58
Propaganda 1 2,08
Sugestão 1 2;08
Outros motivos 3 6,25
Sem in~ormação 15 31,25

T ° T A L 48 100,00

I
, ,
I i.,

Ainda em termos de p~eocupação com preço, verificamos 10,42 por
cento das famílias optando por um estabelecimento onde houvesse
vantagens de crediário, o que supomos corresponder aproximada
menteãs aquisições nas grandes lojas CMappin 'erede Jumbo-Ele
tro, em especial).

Considerando a preferência pelas lojas pequenas, observa
mos que, comparativamente, foi mínima a procura por lojas mais

pepto, no que tange à encerad~ira.(2,94%), co~forme tabela n9
9 a fls. 289. A compra por impulso, nesse caso,mereceu maior
destaque(5,2%), de acordo com as razões verbalizadas pelo pró
prio consumidor, apesar do considerável preço unitário do apare
lho. f nesse sentido que comp~eendemos,a distribuição relativa
mente equilibrad~ de formas de pagamento, demonstrada no quadro
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abaixo.

Quadro n9 86·

Forma de Pagamento da Enceradeira

F O R M A UNIDADES %

informação
~

Sem 11 22,92
A vista 11 22,92
2 a 6 p res ta çoe s. 13 " 27,08,.

7 a 12 prestaçoes 6 12,50
13 a 20 ·prestaçoes ' 3 6,25
+ de 20 prestaçoes 1 2,08
Sem inform~ção n9
de prestaçoes 3 6,25"

T O T A L 48 100,00

Já O ventiZador apresentou, nessa mesma tabela, uma tendên
cia nítida para a compra a vista. f verdade que seu preço ég~
ralmente inferior ao da enceradeira. Porém, o que nais nos cha
mou a atenção, foi a razão de compra verbalizada pelo consumi

;:: dor: sugestão. Em termos comparativo~, foi a ma í.s forte, equi
valendo a 6,67 por cento dos eletrodomésticos adquiridos porm~

t tivo idêntico (fls. 290). Em todo qaSo, a busca p~lo ventilador
/

,/'

Quadro -
n9 87

Porqu~ do Local de Compra do Ventilador

M O T I V O UNIDADES %

Crediario 3 11,11
Mais barato 7 25,93
Freguês 3 11.t11
Impulso 2 7,41
Sugestão 2 7,41
Outros motivos 1 3,70
Sem informação. 9 33,33

"

T 0 T A L' 27 100,00
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ma-i e ba ra to conti nuou prevalecendo, em termos absolutos (25,93%) ,
vindo u ~;e[',uir o estabelecimento com melhores varrt age ns .de c r e
diario quaquele de que o comprador ~ fregu~s(quadro n? 87). Pa
ra esse aparelho foi reduzido o volume de comprás por impuZso
que pudemos constatar.

De forma análoga - enceradeira, pr-e f e r-eric Laa houve pela com
pra em Zojas pequenas, mas agora, na mesma proporçao, verifica
mos a escolha de uma grande loja, o tãap p i.n , onde a maior parte.

Quadro n? 88

Local de Compra de Ventilador

j

D·
!
;.

L O C A L UNIDADES %

Jumbo-E1etro 2 7,41
Casas Bahia 2 7,41
U1tra1ar 1 3,70
Mappin 5 18,52
Loja pequena 5 18,52
Outros 4 14,81
2a. - 2 7,41mao
Troca 1 3,70
Sem informaçãO 5 18,52

T O T A L 27 100,00

dos respondentes acusou encontrar menores preços. Não nos par~
ceu existir grande interesse pelo produto de segunda mão, uma
vez que a compra do ventilador novo não resulta totalmente im
possível, pelos diversos tipos de facilidades, ofertas, etc.

Comportamento se~elhahte verfficamos ocorrer com relação
ao gravador (quadro n? 89), tendo se sobressaído quase que unl
camente o Mappin, e mesmo assim de forma pouco relevante. A de
cisão por esta grande loja teria ocorrido em função da procura
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Quadro n'? 89

Local de Compra do Gravador

."L ° C A L UNIDADES %

Mappin 2 15,38
Arapuã 1 7,69
Outros 4 30,77
2a. - 3 23,~8mao
Sem informação 3 23,08

T ° T A L 13 100,00

pelo menor preço, embora o fato de ser freguês (muito comum nes
ta faixa de mercado),o crediário ou outros motivos possam ter
exercido igual influ~ncia. Em termos comparativos, as razoes

Quadro n'? 90

Porquê do Local de Compra do Gravador

M ° T I V O UNIDADES %

Crediario 1 7,69
Mais barato 2 23,08
Freguês 2 15,38
Outros motivos 2 15,38
Sem informação 5 38,46

T ° T A L 13 100,00

de compra verbalizadas pelo consumidor de baixa-renda foram inex
pressivas. Apenas -merece ser salientada a pr-e f'e r-enci a. pelo p~
gamento a vista, conforme quadro n'? 91, apesar do elevado preço
unit&rio do gravador, face o orçamento familiar da faixa de ren
da em estudo.
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Quadro n9 91

Forma de Pagamento do
Gravador, Batedeira e Secador

~ GRAVADOR BATEDEIRA SECADORF ° R M A
;

N9 7- N9 7- N9 7-

Sem informação 1 7,69 1 11,11 - -
A vista ! 7 53,85 3 33,33 7 87,50
2 a 6 prestaçoes 2 15,38 1 11,11 1 12,50

\
7 a 12 prestaçoes '1 7,.69 - - - -
13 a 20 prestações. - - - - - -

~'

+ de 20 prestaçoes 2 15,38 1 11,11 - -
Sem inform~ção n9
de p r e s t a ç o e s " - - 3 33,33 - -

- ,,-

T ° T A L 13 100,00 9 100,00 8 100,00

A mesma tendência foi verificadá, em termos de forma de pa
gamento, no caso da batedeira (quadro n9 91). Talvez a preocu
pação pelo menor preço reflita justamente este interesse, uma
vez que as prestações aumentam as despesas familiares por um pe

Quadro n9 92,

Porquê do Local de Compra -
Batedeira e/Secador

BATEDEIRA SECADOR
M ° T I V ° N9 7- N9 7-

i
Crediario 2 22,22 - -
Mais barato 2 22,22 3 37,50
Freguês I, 11,11 - -,

, 12,50Impulso ! 1 . 11,11 1
Propaganda 1 ,11,11 - , . -
Outros motivos 1 11,11 - --
Sem Lnf ormaçao 1 11,11 4 ,50',00

T ° T A L 9 100,00 8 100,00
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ríodo mais longo de tempo.. De qualquer modo, ficou Lí ge í.rarnen

te evidenciada uma'prefer~ncia pela loja grande Mappin, tradi
-'

cionalmente conhecida no mercado de baixa-renda çomo local dos
menores preços.

Quadro n9 93

Local de Compr~ - Batedeira e Secador

L.O C A L BATEDEIRA. SECADOR
N9 % NQ %

Baú da Felicidade 1 11,11. - -
Casas Ballia 1 11,11 - -
Jumbo-E1etro - - 1 12.,50
Makro - - 2 25,00
Mappin 2 22,22 1 12,50
Tamakavi 1 11,11 - -
Vendedor 1 11,11 - -
Presente 1 11,11 -. -
Loja pequena 1 11,11 2 25,00
2a. - 1 11.,11 1 12,50mao

T O T A L 9 - 100,00 8 100,00
f
/'

/.I

o secador, também· com uma incidência e, ! por-t arrto ,

de di~ícil definição em-termos de tend~ncias, apresentou ligei
ra inclinaçâo ia lojas pequenas e, acidentalmente (em relaçâo'
aos demais eletrodomésticos) i 'loja grande Makro (quadro nQ 93).
Verificamos, uma vez mais, o interesse pelo estabelecimento on
de o aparelho está mais barato (quadro n9 92), com quase exclu
sividade da compra a oiet:a (quadro nQ 91).

Em contrapartida, o televisor em cores teve como local mais
pr-o cuna do para sua aquisição a rede Jumb a=B'l-et ra (quadro n9 94),
apesar do reduzido volume de unidades arroladas ao longo da pe~
qu'í.s a , Além' disso, foi considerável a ausência de informações



- 163 -

Quadro n'.?94

Ldca1 de Compra do
Televisor em Cores e do Barbeador

.
TELEVISOR EM CORES BARBEADORL O C A L
UNIDADES % UNIDADES %

Jumb o-E 1etro 3 50,00 1 20,00
Casas Bahia 1 16,67 - -
Mappin 1 16,67 3 60,00
Loja pequena 1 16,67 - -
Outros - - 1 20,00

T O T A L 6 100,00 5 100,00

concretas com relação a esse eletrodoméstico, possibilitando-
-nos apenas vagamente deduzir que existe uma real preocupaçao
com o menop preço~ no momento da escolha do local de compra. O

Quadro n9 95

Porquê do Local de Compra do
Televisor em Cores e Barbeador

TELEVISOR EM CORES BARBEADORM O T I V O ,

UNIDADES % UNIDADES %

Crediário 1 16,67 1 20,00

Mais barato 2 33;33 3 60,00

Sem informação 3 50,00 1 20,00

T O T A L 6 100,00 5 100,00

que, Slm, pudemos levantar com um maior grau de segurança, foi
o infórme referente ~ forma de pagamento (quadro n9 96): todos
os aparelhos foram comprados a prazo, prevalecindo os planos com
um volume extenso de prestaç6es (de 7 a mais de 20).
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Quadro n9 96

Forma de Pagamento do Televisor em Cores,
Barbeador 'e'~iquina de Lavar

TELEVISOREM CORES BARBEADOR HÃQUINA DE LAVAR
F O R M A

UNIDADES % UNIDADES x UNIDADES %.
Sem informação - - - -o, , 2 40,00
A vista - - 3 ,60,00 1 20,00
2 a 6 pres taçoes i - - 1 20,00 ..; ...

,
7 a 12 prestaçoes 2 33, 3~. 1 . -. 20,00 1 20,00
13 a 20 prestações '2 33,33 - - - -" ', + de 20 prestaçoes 2 33,33 - . - 1 20,00
Sem inform~ção n9 .,

de pres taçoes - - - - - -
T O T A L 6 100,00 5 100,00 5 100,0.0

Com respeito ao barbeador,novamente o Mappin se destacou,
como a grande loja mais procurada (quadro n9 94), tendo sido o
menor· preço a maior preocupação do consumidor 'da nossa amostra
(quadr-o n9 95). Foi Lnexpr-essLva a participação relativa do bar
beador em qualquer das razões de compra verbalizadas pelos ,en
trevistados, restando apenas salientar, a prete'rência pelo pag~

,mento a vista (quadron9 96), da mesma forma que outros
lhos do grupo C.

apar~

í
Resta-nos finalmente analisar as informações concernentes

ã máquina de Zavar, apesar de ter sido o e1etrodomêsticode me

Quadro n9 97

Lo~a1 de Compra da Miquina de Lavar

L ° .C A L UNIDADES %',

Mappin 1 ,20,00
Arapuã 1 '20,00
Gabriel Gonçalves 1 20'.00
Troca ·1 2.0,00
Sem informação 1 20,00

T O T A L 5 100,00
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nor frequ~ncia, ao lado do barbeador. Notamos um interesse por
loJas grandes (quadro n9 97), embora apenas duas famílias sou
bessem expri m i,ro motivo dessa escoLha , no caso em' termos de me
nor preço ou facilidades de crédito (quadro n? 98;. Não foi po.§.
sível definir uma tendência real quanto ã forma de pagamento
(quadro n9 96), apesar de valer uma suposição de que somente a

. Quadro n9 98

Porquê do Local de Compra da
Máquina de Lavar

M O T I V O UNIDADES %

Crediário 1 20,00
Mais barato 1 20,00
Sem informação 3 60,00

T O T A L 5 100,00

compra a prazo seja vi~vel ao consumidor de baixa-renda, dado o
r~lativamente alto preço da m~quina de lavar.

d) Seleção do Produto Específico. Ao longo da an~lise ne.§.
te item estaremos nos baseando nas informaç5es agrupadas nas t~

;.belas n9s 11 a 17, def Ls . 293 a 319, referentes aos eletrodomésti

:r.

cos do grupo C: enceradeira, ventilador, gravador, batedeira, s~
cador, televisor em cores, barbeador, aspirador de pó e m~quina
de lavar.

-Com respeito a enceradeira, as marcas mais encontradas em
nossa pesquisa foram Walita e Arno. Como para outros aparelhos,

Quadro n9 99

Marca da Enceradeira

'M A R C A UNIDADES '%

Arno 16 33,33'
Wa1ita 18 37,50
Outros 10 20,84
Sem informação 4 8,33

T. O T A L 40 100,00
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o motivo mais apontado para a escolha da marca foi qualidade,
com 29,16 por cento de respostas, .seguido de ~nica opç5o, com
20,83 por centq, que corresponderia eventualmente ~s aquisiç6e~.'
de segunda· mão ou em pequenas lojas, onde o p~oprietário difi
cilmente pode dispor de grande variedade de linhas de produtos,
e muito menos de diferentes marcas. A preferência pelo menor
preço se fez sentir em 12,5 por cento das respostas, restando
um percentual menos acentuado para o gosto, pouco definido em
termos de opção, mas bastante comum, principalmente se compara
do ~s compr-as por impulso e por eu qe e t ào , Em relação aos demais

Quadro"'n9 100

porqui da Escolha da Marca da Enceradeira

M O T I V O UNIDADES z

Qualidade 14 29,16
Prefer~ncia/preço 6 12,50
Impulso 2 4,17
Sugestão 3 6,25
Prefer~ncia/gosto 5 10,42
Única - 10 20,.83opçao
Sem informação 8 16,67

T O T A L 48 100,00
/

/
./

aparelhos, pareceu-nos inexpressivo qualquer dos motivos que le
varam ~ seleção de marc~. Entr~tanto, quanto ao mo~elo (confor
me fls .317), notamos 12,5 O por cento de participação relativa· ã
enceradeira, nas compras por sugestão. Isto nos permite. infe
rir que para este aparelho, .em concreto, existe mais preocup~
çao com o uso, o desempenho ou o conhecimento do produto espe6í
fico, previamente. Acrescentamos, ainda com relação ã encera
deira, que prevaleceu, sem dGvida alguma, a escolha do mode16
simp Lee , que corresponde ã preferência pelo meno» preço regi.§..
trada em 14,58 por cento das respostas consolidadas no quadro n9
101. 'Oeleyado pe r-cerrtua l de preferência/gosto, observado na
mesma tabela, demonstra certa indecisão ou indefinição'do com
prador com respeito ao produto . Concluímos que. ocorre, na rea
lidade, um estudo de marca mais profundo que o de modelo, onde
~ 'considerável o volume de compras por impulso. Al~m disso" ~
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-numero (](; un i da.des em que a seleçã-., ele- . -o mai or: <p1(; ,] de m.ir-c.r , dc cor-r-e nt e de unica op ç ao , Fica-nos p~

Quadro n9 101

Porqu~ da Escolha do Modelo da Enceradeira

M O T I V O UNIDADES %

Praticidade 4 8,33
,

Pref~r~ncia/preço 7 14,58
Prefer~ncia/gosto 9 18,75
Sugestão 2 4,17
Única ~ 15 31,25opçao
Sem informação 11 22,92

T O T A L .. 48 100~00

tente, dessa forma, que o conhecimento da marca é malor que o
do modelo, no caso da enceradeira.

. ...
No tocante ao ventilador, destacou-se a Arno, em prlmelrls

Slmo plano, como a marca de maior aceitação no mercado de baix~
-renda (40,75%, de acordo com o quadro n9 102). A seguir, com
uma fatia de 18,52 por cento, bastante menor, portanto, vemos a

Quadro n9 102

Marca do Ventilador

I
M A R C A UNIDADES %

Arno 11 40,75
Bom Clima 1 3, 70
General E1ectric 5 18,52
Philips 1 3,70

Sunbeam 1 3, 70
l.Jalita :

4 14,82

Outros 3 1i ,.11

Sem informação 1 3,70

T O T A L 27 100,00
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General Electric, concorrendo com a Walita, que apresentou14~82
por cento de unidades. ~ curioso notar como e qu.i vaLem os peE
centuais de produtos da Arno e as opções de marca pela quaZida
de. Não podemos concluir daí, obviamente, que seja uma corres
pondência direta, embora seus volumes coincidam. Mas, aO lado
dele, os demais motivos parecem inexpressivos, com exceção da
preferência pelo menor p~eço, respons;vel por 11,11 por cento
das respostas. Em comparação com os 'demais aparelhos, nada h~

Quadro n? 103

Porquê da Escolha da'Marca dó Ventilador

, .. :.

M O T I V O UNIDADES %

Qualidade 11 40,74
Pre~e!ência/preço 3 11,11
Propaganda 1 3,70
Impulso 1 3,70
Sugestão 1 3,79
Única - 2 7,41opçao
Sem informação 8 29,64

T O T A L 27 100,00

~ que nos chame atençã6, quanto ~ seleção da marca; no entanto, a
preocupaçao com o tamanho influenciou a escolha do modelo, demo

Quadro n? 104

Modelo do Ventilador

M A R C A SIMPLES LUXO S/INF. TOTAL
Arno 8 3 - 11
Bom Clima - 1 - 1
General E1ectric 2 2 1 5

Phi1ips I - ,- I

Sunbeam - - 1 1
Wa1iOta 2 .2 - 4

Outros 3 - - " 3
Sem informação - - 1 1

..
T O T A' L 16 8 3 27,
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elo mai ;-; .i rrt en s o C}ue em outros eletrodomésticos (conforme fls ...
31 S e demais r-cf e r-ent e s a tabela n? 17). O interesse pelo mode
lo sin~lesprcvaleceu no conjunto, porém mais
no quecoricerl1e à marca Ar-no (quadro n? 104).

é s.pe c í f i.carnente
Em termos de ra

zao da escolha do modelo, encontramos 25,93 por cento de respo~
tas rel~tivas à prefer~ncia/gosto, normalmente ca~acterrstica
de compras por impulso. Como para outros aparelhos, apareceu
também um percentual de 14,81 por cento de aqu.i si çóes de venti
ladores com uma única opção de modelo, vindo a seguir as prefe

r~ncias por preço~ tamanho e praticidade com 11,11 por cento ca
da uma.

Quadro n? 105

Porquê da Escolha do Modelo do Ventilador

M O T I V O UNIDADES %

Praticidade 3 11,11
Preferência/tamanho 3 11,11
Preferência/~reço 3 11,11
Preferên~ia/gosto 7 25,93
Única ~ 4 14,81opçao
Sem informação 7 25,93

T O T A L 27 100,00
! ~:

1

I- o gravadorapre~entou, apesar de sua reduzida incid~ncia
(somente 13 unidades), uma diversidade de marcas nao observada

Quadro n? 106

Marcado Gravador

M A R C A UNIDADES' %

Aiko 1 7,69
C C E 1 7,69
National 1 7,69
Phi1co 1 7,69
Phi1ips 1 7',69
Record 1 7,69.
Sanyo 2 15,39
Sharp 2 15,39
Sony 1 7,69
Sem informação 2 15,39

..

T O T A L 13 100,00
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em nenhum outro aparelho, proporcionalmente (quadro n9 106). ~
por isso que relutamos em afirmar que a Sanyo e a Sharp possam.
ser consideradas prediletas neste mercado: o dif?rencial de uma
unidade nâo ~ suficien~e para definir nitidamente aprefer~ncia ..
O que, no entanto,. pudemos detectar, foi a preocupaçâo com a qu~

lidade da marca, no momento da seleçâo, predominando sobre aco~
pra por impulso, ou pelo menor preço. Por este motivo, talvez,

Quadro n9107

Porquê da Escolha da Marca do Gravador

M O T I V O UNIDADES %

Qualidade 6 46,15,

Preferência/preço 1 7,69 .
Impulso 2 15,39
Única - 1 7,69opçao
Sem informação 3 23,08

T O T A L 13 100,00

verificamos uma distribuiçâo equilibrada entre os modelos sim
ples e luxo. Naturalmente a ap~esent~çâo mais sofisticada dd
produto costuma ser um indicio de melhor qualidade e, no caso

/"
;/

Quadro Il9. 108
/

. ,
;

Modelo do Gravador

".-;;.. .. "

M A R C A SIMPLES. LUXO S/INF. TOTAL

.Aiko - 1 - 1
C C E - 1 - 1
National 1 - - 1
Phi1co 1 - - 1

Philips 1 - - 1
Record ..

1 - - 1..

Sanyo 1 1 - 2
Sharp - 1 1 2

-s o ny - 1 - 1

Sem informação .,.. - 2 2

T O T A L 5 5 3 13
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ele, íT,T'avéJ(;or;o cone um idor- de baixa-renda soube ape nas expressar
C{;t,::t ~.C;lEI pt'('ferênciapor gosto. A decisão do modelo, com base
no mc n o n pY'e~'o, apareceu somente em 15,38 por cento de respo~

Quadro n9 109

Porqu~ da Escolha do Modelo do Gravador

H O T I V O UNIDADES %

Prefer~ncia/preço 2 15,38
Prefer~ncia/gosto 4 30,77
Única - 2 15,38opçao
Sem informação 5 38,46

T O T A L 13 100,00

:tas, indicando que esse produto, longe de constituir uma neces
sidade, assumiu o caráter de capricho no mercado emçuestão, eli:
minando os crit~rioshabituais de seleção. Este aspecto ficou
patente atrav~s da mais elevada percentagem de sem informação

referente ao porquê da escolha do modelo, dentre tocos os ele
trodomésticos (38,46%). Sabemos, inclusive, que o uso do grav~
dor resulta muito dispendioso para a faixa de renda em análise,
seja pelo custo de conservação (via pilhas ou bateria), seja p~
lo custo das fitas magn~ticas do tipo cassette ou outro. Não
se trata aqui de questionar a validade do consumo especificamen
te, mas apenas os crit~rios de decisão de compra de um consumi
dor específico.

A batedeira, registrada em somente 9 residências, aprese~
tou uma ligeira c~ncentr~ção em torno da marca Walita, com55,56
por cento do mercado, seguida unicamente da Arno, com 33,33 por
cento. Embora sejam variados os motivos de escolha da marca, v~
rificamos com res~eito ~ batedeira, o mais elevado percentual
de compras como única opção (55,569,,), dentre os demais apar~
lhos. Relacionando essa informação com as de fls. 277, encontra
mos uma correspondência, em termos de única alternativa de mar
ca, quando a aquisição seja de segunda mão, por ?resente, em lo
ja pequena ou de vendedor ambulante-, etc. A preferência pelo
modelo simples foi explicada por gosto em 44,44 por cento dos
casos, e pelo menor preço em 33,33 por cento deles.
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o secador, enc6ntrado em 8 domicIlios, teve a marca Br~un
como favorita, apesar da dificuldade de se constatar a p'referê~

, 'cia num volume tão pequeno de unidades. Quando.,arguidos sobre
o porquê da escolha da marca, 37,5 por cento dos respondentes

Quadro n9 110

Marca e Modelo do Secador

MARCA SIMPLES LUXO S/INF. TOTAL DE %
.. UNIDADES

Arno - 1 1 2 25,0'0
Braun 3 - - 3 37,50
Outros 2 1 - 3 37,50

TOTAL 5 2 1 8 100,00

acusou melhor qualidade, vindo a seguir 25 por cento de busca
do menor preço, e apenas 12,5 por cento declarou influenciar-se

'o.pela propaganda. Verificamos no quadro n9 110 a tendência a

Quadro n9 111
" I

Porqu~ da Escolha da Mar~a do Secador

-:
I

. '.M O T I V O U:t-!IDADES. %

Qualidade 3. 37,50
Prefer~n~ia/preço :2 25,00

..
Propaganda 1 12,50,
Sem informação 2 25,00

T· O T A L 8 100,00

aquisiçâo do modelo simples, seja pelo barateamento do produto~
seja pelo fator ~raticida~e, decorrente do formato ut~lizado em

i ' . ..•algumas mar.cas. A seleçã? por g~sto, caracterizada por nos co
mo LmpuLso'; foi constatada somente 'emum caso.

J~ o televisor em cores, cujo consumo no mercado de baixa~
-renda nos surpree~deu sobremaneira, apresentou três marcas
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. .. •• j ~
Jr;\.laJlJlcnl~e cll~;IT'JbulCaS, em termos de frequencia: .PhilC'o,
e Telefunken. Em todos os domicílios, a escolha da marca

Sh,Jrp
foj

Quadro n? 112

Marca e Modelo ~o Televisor em Cores

M A R C A SIMPLES LUXO S/INF. TOTAL DE %UNIDADES

Phi1co 1 1 - 2 33,33
Sharp 1 1 - 2 33,33
Te1efunken 1 1 - 2 33,33

T O T A L 3 3 - 6 100,00

explicada como procura por produto de melhor qualidade. Dos mo
delos, podemos afirmar que 50 por cento correspondeu ao tipo si!!!..
ples e a outra metade ao luxo, conforme quadro aClma. A justi
ficativa apresentada pelos consumidores para a escolha do mode
lo, que prevaleceu em 50 por cento dos possuidores deste apar~
lho, foi a praticidade (embora pouco concreto para nós, do po~
to de vista mercadológico, a menos que se refira ao tamanho), s~
guido de preferência/gosto, traduzido por impulso, e que ocor
reu em 33,33 por cento das respostas.

o barbeador, com a menor incidência dentre todos os eletro
domésticos analisados, apresentou ligeira concentração sobre a
marca Philips, tendo sido apontados os motivos qualidade e pr~

Quadro n? 113

Marca e Modelo do Barbeador

S/INF. TOTAL DE %M A R C A SIMPLES LUXO· UNIDADES

Braun 1 - - 1 20,00
Philips 1 1 - 2 40,00
Wal ~ t a 1 - - 1 20,00
Sem informação - - 1 1 20,00

T O T A L 3 1 1 5 100,00
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fCY'ân~ia/(Jos-tocom a mesma percentagem. Observamos no quadro n'?

Quadro n9 114

Porquê da Escolha da Marca do Barbeador

M O T I V O UNIDADES %

Qualidade 2 40,00
Preferência/gosto 2 40,00
Sem informação 1 20,00

T ° T A L 5 100,00

113 uma predominância dos modelos simples, tanto por ser a úni
ca opç5o, dentro da marca selecionada ou do estabelecimento es
colhido, como por corresponder ao produto de melhor qualidade.

Quadro n9 115

Porquê da Escolha do Modelo do Barbeador

MO T I V ° UNIDADES %

Qualidade 2 40,00
Onica - 2 40,00opçao
Sem informação I 20,00

T O T A L 5 100,00

Quanto ~ m~quina d~lavar, 60 por cento das unidades dizia
respei to ~ Brastemp, e 4'0por cento ~ Gelomatic. Segundo info.!:
mações' obtidas, em determinado período a Gelomatic efetivamente
produziu lavadoras, em caráter experimental. O ,produto de

Quadro n? 116

Marca e Modelo da Miquina de Lavar

M A R C A SIMPLES LUXO S/INF. TOTAL DE %UNIDADES

Brastemp 1 2 - 3 60,00
Gelomatic 2 '- - 2 40,00

T O T A L 3 2 - 5 100,00
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de melhor qualidade foi o motivo da seleçâo de marca em 60 por
cento das respostas, ocorrendo uma aqu í sí.çáo por i.mp u l.e o , Cons

Quadro· n9 117

Po rqu é da Esco·lha da Ha rca da
Maquina de Lavar

M O T I V O UNIDADES .%

Qualidade 3 60,00
Impulso 1 20,00
Sem inf orma çao 1 20,0,0..

T O T A L 5 100,00

tatamos a preferência pelo tipo simples da Gelomatic, e pelo ti
po luxo da Brastemp (quadro n9 116), justificadas r-e spect i.varneri . \

te como escolha pelo menor preço (40%), preferência(gosto ou im

pulso (20%) e única opção (20%), num caso em que a máquina de
lavar foi adquirida através de troca.

e) Compra de Aparelho Novo X Usado. Utilizando-nos dos
quadros n9s 118a 126.,de fls. 175a 182, buscamos neste item esta
belecer comparaçâo entre o volume de aparelhos adquiridos novos

!! e usados, no tocante ao grupo C. Salientamos que· estes dados
sâo de especial relevância para nos, no que tange a um est udo :de

v
potencia~ de mercado.

As informações coletadas sao as seguintes: . I

I·

Quadro n9 118

TOTAL DE COMPRA DE
A P A R E L H ° S UNIDADES APARELHO NOVO

REGISTRADAS UNIDADES x
Enceradeira 48 32 66,67
Ventilador 27 18 66,67
Gravador 13 6 46,15
Batedeira 9 ·7 77,78
Secador 8 5 62,50
Televisor em cores 6 6 100,00
Barbeador 5 4 80,00·
Maquina de Lavar 5 3 60,00

T O T A L 131 .81 61,83
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EIll1>OY'êJ cor.cti.t uarn o gr-upo elemenor exprcssêio relativo orn

termos de incidência, os aparelhos adquiridos novos representafll
61,83 por cento do total registrado.

A enceradeira teve como marcas prediletas a Arno e a Wali
ta, tendo sido apontada a quaZidade como motivo mais forte para
a seleç~o. Al~m dela, a prefer~ncia por preço e por gosto se
fez sentir na escolha de marca. Quarito ao modelo, no entanto,
foi elevado o percentual de compras -efetuadas como única opção

(31,25%), ao lado da prefer~ncia por gosto e por preço que efe

Quadro n9 119

Compra de Enceradeira Nova

(.

TOTAL DE UNIDADES ARROLADAS 48

SEM INFORMAÇÃO / APARELHO NOVO 16

M A R C A M O D E L O UNIDADES %SIMPLES LUXO
Arno 11 2 13 40,62
Wa1ita 6 4 10 31,25
Outros 8 1 9 28,13

PORQUÊ / MARCA

Qualidade 10 31,25
Impulso 2 6,25
Preferência/preço 5 15,63
Preferência/sosta 5 15,63
Sugestão 3 9,38
Única - 2 6,25opçao
Sem informação 5 15,63

PORQUÊ / MODELO

Praticidade 4 12,50
Preferência/pr~ça 6 18,75
Prefer~ncia/gost6 8 25,00
S·ugestão 1 3,13
Única - 10 31,25opçao
Sem informação 3 9,38

COMPRA DE ENCERADEIRAS NOVAS 32 100,00

I
'I.
".
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tivamente ocorreu. O modelo simples teve procura bastante sup~
rior ao luxo.

Também no que concerne ao ventilador, revelou-se grande a
percentagem dos produtos adquiridos novos (66,67%), mormente dos
modelos menos sofisticados, com destacada predominância da mar
ca Arno (50%). Sem dGvida alguma a qualidade foi o ~ator deter
minante na escolha da marca (55,56%), enquanto, porgosto, 38,89

por cento dos compradores deram preferência a um específico mo
delo. Preço e tamanho (com 16,67%, respectivamente), ao mesmo
tempo, influiram na decisão de modelo.

Quadro n9 120

Compra de Ventilador Novo

t·

TOTAL DE UNIDADES ARROLADAS 27

SEM INFORMAÇÃO / APARELHO NOVO 9
M O D E L O

%M A R C A UNIDADES
SIMPLES LUXO

Arno 6 3 9 50,00
General E1ectric 2 1 3 16,67
Phi1ips 1 - 1 5,56
Wa1ita 1 2 3 16,67
Outros 2 - 2 11,11

PORQUl! / MARCA

Qualidade 10 55,56
Prefer~ncia/preço, 3 16,67
Propaganda 1 5,56
Impulso 1, 5,56
Sugestão 1 5,56
Sem informação 2 11,11

PORQUÊ / MODELO

Praticidade' 2 11,11
Prefer~ncia/tamanho '3 16,67
Prefer~ncia/preço :3 16,67
Prefer~ncia/gosto 7 38,89
Única - 1 5,56opçao
Sem informação 2 11, 11

COHPRA DE VENTILADORES NOVOS 18 100,00
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Cornpc rvt amen to de ce r-t a forma anômalo verificamos em relê!
ç?:íoao q r-a na do r , cuj a pulverização em termos de marca foi total,
prevalecendo o tipo-luxo. A razão verbalizada·~ara s~leção da
marca recaiu sobre a quaZidade, enquanto nada mais concreto que
o gosto definiu a escolha do modelo.

Quadro n? 121

Compra de Gravador Novo

J !.

TOTAL DE UNIDADES ARROLADAS 13

SEM INFORMAÇÃO / APARELHOS NOVOS 7

M O D E L O
M A R C A UNIDADES %

SIMPLES LUXO

Aiko - 1 1 16,67

C C E - 1 1 16,67
Phi1co 1 - 1 16,67

Phi1ips 1 - 1 16,67

Sharp - 1 1 16;67

Sony - 1 1 16,67

PORQU'Ê / MARCA

Qualidade 4 66,67

Impulso 1 16,67

Sem informação 1 16,67

PORQU'Ê / MODELO

Preferência/preço 1 16,67

Preferência/gosto 3 50,00
Sem informação 3 33,33

COMPRA DE GRAVADORES NOVOSj 6 100,00

A batedeiY'a apresentou como marca de maior aceitação a Wa
lita, com ligeipa predomin~ncia do modelo-luxo. Cupiosamente,
57,14 por cento dos compradores decidiram por uma determinada
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marca como única opção, ao passo que o modelo foi selecionado
conforme o gosto e o preço.

Quadro n9 122

Compra de Batedeira Nova

TOTAL DE UNIDADES ARROLADAS 9

SEM INFORMAÇÃO / APARELHO NOVO . -.
2

•.
M O D E L O

M A R C A UNIDADES %
SIMPLES LUXO

Arno 2 - 2 28,57
F

Wa1ita 2 3 5 71,42

PORQU~ / MARCA

".
Qualidade 1 ·14,28
Propaganda 1 14,28

..

Impulso 1 14,28,

Única - 4 57,14opçao

PORQU~ / MODELO /
--

Preferência/preço 3 42,86
Preferência/gosto 4 57,14

COMPRA DE BATEDEIRAS NOVASI 7 100,001

Quanto ao secador, o modelo simples da Braun apareceu com
maior evid~ncia (40%), sendo o preço o principal fator respons~
vel pela escolha tanto de marca como de modelo (40%), respecti
vame n t e , o quadro n9 123 resume as informações verbalizadas
pelo consumidor a respeito deste aparelho, com insignificante
frequ~ncia no mercado de baixa-renda.



Quadro n? 123

Compra de Secador Novo

TOTAL DE UNIDADES ARROLADAS

SEM INFORMAÇÃO / APARELHO NOVO

M ° D E L °M A R C A UNIDADES %
, SIMPLES LUXO

Arno - 1 1 20,00
~.

Braun 2 - 2 40,00
Outros 1 1 2 40,00

PORQUÊ / MARCA

Qualidade 1 20,00
Preferência/preço 2 40,00
Propaganda 1 20,00
Sem informação 1 20,00

PORQUÊ / MODELO

Praticidade 1 20,00
Preferência/preço 2 40,00
Preferência/gosto 1 20,00
Sem informação 1 20,00

iCOMPRA DE SECADORES NOVOS 5 lQO,OO I

Observamos, dom respeito ao televisor em cores, que 100
por cento dos aparelhos registrados foram adq.uí.r-Ldo s novos, com
uma distribuiçâo equitativa e~tre os modelos simples e luxo, re
ferentes ~s marcas Philco, Sharp e Telefunken .. Em todos os ca
sos, a qualidade determinou a.seleção demarca, e 50 por cento
dos compradores acusou a praticidade como principal motivo do
escolha do modelo.
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Quadro n9 124

Compra de Televisor em Cores Novo_

TOTAL DE UNIDADES ARROLADAS 6

SEM INFORMAÇÃO / APARELHO NOVO -

M O D E L O
M A R C A UNIDADES %

SIMPLES LUXO
"

Philco 1 1 2 33,33

Sharp 1 1 2 33,33

Te1efunken 1 1 2 33,33

PORQU~ I MARCA

Qualidade 6 100,00

PORQUÊ / MODELO
"

Praticidade 3 50,00

Prefer~ndi~/gosto -'
"

2 33,33

Sem informação - 1 16,67
,

COMPRA DE TELEVISORES EM CORES NOVOS 6 100,00

o barbeador>, quase com o mesmo procedimento, teve 80 por
cento de suas unidades adquiridas novas, com uma predominância
do modelo simples. Embora se torne dificultoso estabelecer pr~
ferência de marca quando a incidência ê muito reduzida, encon
tramos 50 por cento de aparelhos da Philips. Os motivos da se
leção de marca encontram-se equitativamente divididos entre qua

l i âaâe e gosto, enquanto a escolha do modelo se prende a uma
ca opçao, ou por uma questão de estêtica Cdesig~)~

úni

,.' ~
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Quadro n? 125

Compra de Barbeado~ Novo

TOTAL DE UNIDADES ARROLADAS 5

SEM INFORMAÇÃO / APARELHO NOVO 1

M O D E L O
H A R C A SIMPLES LUXO UNIDADES %

Braun 1 - 1 25,00
Phi1ips 1 1 2 50,00
Ha1ita 1 - 1 25,00

PORQUÊ / MARCA

Qualidade 2 50,00
Preferência/gosto 2 50,00

PORQUÊ / MODELO

l'!ais bonito 2 50,00
Única - 2 50,00opçao

CONPRA DE BARBEADORES NOVOS 4 100,00

",'- ..

A compra de máquina de lavar nova recaiu especialmente so
bre a Brastemp tipo-luxo, com preferência pela qualidade de mar
ca e preço do modelo, no critério de seleção. Dos eletrodomés
ticos adquiridos novos, é o de menor incidência .

.i !:

!.
Quadro n? 126

Compra de M~quina de Lavar Nova

TOTAL DE UNIDADES ARROLADAS .5
SEM INFORMAÇÃO / APARELHO NOVO 2

H A R C A M O D E L O UNIDADES %
SIMPLES LUXO

Brastemp - 2 2 66,67
Gelomatic I - 1 33,33

PORQUÊ / MARCA

Qualidade 2 66,67
Sem informação 1 33,33

PORQUÊ / MODELO

Preferência/preço 2 66,67
Prefer~ncia/go~to 1 33,33

CONPRA DE.MÁQUINAS DE LAVAR NOVAS 3 100,00
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Consideraç~es Finais Sobre a Pesquisa de Campo. A nivel
de conclus~o, gostarramos de estabelecer umacomparaç~o entre as
informações de incidência atual (mercado atendido- ou .consumido
res que t~m o aparelho) ea intenç~o de compra (consumidores que
querem), referentes aos produtos do Grupo C, tomando porbase os
quadros de fls. 147 e 149, e considerando, para todos os efei
tos, a pr5xima compra como par~metro para estabelecimento do coe
ficiente de intenci6palidade (nGmero de unidades em relaç~o aos
400 entrevistados).

,

MERCADO· INTENÇÃO MERCADOATENDIDO _.
DE COMPRA SEM INTERESSEAPARELHOS

DO GRUP~ C UNI UNID. / . UNI UNID./ UNI UNID./DADES 400 DADES . 400 DADES 400

Enceradeira 48 0,12 21 0,05 331 0,83
Ventilador 27 0,07 1 - 372 0,93
Gravador 13 0,03 2 0,01 385 0,96
Batedeira 9 0,02 7 0,02 384 0,96
Secador 8 0,02 - - 392 0,98
Televisor em·cores 6 0,02 20 0,05 374 0,93
Barbeador 5 0,01 2 0,01 393 0,98
Máquina de Lavar 5 0,01 29 0,07 366 0,92
Aspirador de Pô - .- 2 0,01 398 0,99

. .

Existe uma correspondência singular entre aparelhos de maior
preço e volume de pr5ximas unidade~ a serem compradas~ Verifi
camos, ness~ sentido, um coeficiente de intenciorialid~de mais
elevado, relativo à máquina de lavar, ao televisor em cores e à
enceradeira, enquanto os itens de menor preço unitário, como ven
·tiladOr, secador e barbeador, apresentaram coeficientes mais re

i .duzidos. Esse comportamento, racionalmente analisando, manifes
ta-se contradi tório e incoerente com o padrão de vida das elas
ses de baixa-renda. Sabemos, por~m, que as precárias condições
sócio-culturais deste consumidor específico são capazes de cegá
-lo a ponto de bloquear qualquer tipo de reflex~o mais profunda
sobre critérios de compra e o papel do consumidor~ ~ por isso
que conhecemos sua imediata resposta aos apelos mercado15gicos
lançados pelos meios de comunicaç~o de massa, po~ exemplo.

Em contrapartida, se fizermos a mesma análise para o Gru
po A, obteremos uma tendência inversa:



MERCADO INTENÇÃO ~IE RCADO
APARELHOS ATENDIDO DE COHP RA S E~I I:;TE !{E SSE _

DO GRUPO A UNI UNID./_ UNI UNID ./ UNI UNID.,
DADES - DADES400 DADES 400 400

Fogão 379 0,95 10 0,°2 11 0,03
Ferro 276 0,69 7 0,02 117 0,29
Rádio 270 0,68 5 0,01 125 0,31'
Televisor branco e preto 249 0,62- 48 0,12 103 0, 26

o coeficient~ de intencionalidade, medido somente a partir
da pr6xima compra de eletrodom~sticos, como vimos analisando, i~
dica uma ro:J.ativa abertura, em termos de potencial de mercado,
apenas para o televisor branco e preto (0,12). Lembramos que
no Grupo A encontram-se os produtos de maior penetração nas clas
ses de baixa-renda. Seria de se supor, pela 16gica, que as fa
mílias ainda não possuidoras desses bens duráveis, considerados
"básicos, aproveitassem a primeira oportunidade para adquiri-los,
como forma de saciar suas primeiras necessidades, porém isso nao
ficou patente. Em termos absolutos, o quadro acima indica a
existência de uma aparente brecha a ser preenchida, e diríamos
qUE as empresas produtoras poderima aproveitá-la, já que são c~
pazes de se fazer valer por suas armas mercadológicas tecnica
mente avançadas.

o Grupo B, por sua vez, apresenta a seguinte situação:

MERCADO INTENÇÃO NERCADO
APARELHOS ATENDIDO DE COMPRA SEN IKTERESSE
DO GRUPO C UNI UNID./ UNI UNID./ UNI UNID./

i DADES 400 DADES 400 DADES . 400

Geladeira 146 0,37 81 0,20 173 0,43
Liquidificador 137 0,34 26 0,07 237 0,59
Chuveiro 132 0,33 5 0,01 263 0,66
Maquina de Costura 126 0,31 38 0,10 236 0,59
Vitrola 96 0,24 14 0,0'4 290 0,72

Com uma frequência média de incidência, em. compàraç~o com
os demais grupos, todos os eletrodomésticos do grupo B têm seu
grau relativo de necessidade e utilidade para o consumidor do
mercado e utilidade para o consumidor do mercado de baixa-renda.
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.t: razoáve 1, portanto, qUE o coeficiente de intencionalidade apr~
sente valores maiselevatos, referentes a geladeira (0,20), ~
máquina de costura (O,lO) e ao liquidificador (0.-,072. Uma p~
quena contradição, apenas, surge no que diz r-espe í to a dois de
les: a geladeira, com um preço bastante elevado para o orçamen
to fami liar nessa faixa de r-e.nda, apres enta um interesse extra
ordinariamente superior a.o chuveiro, cuja brecha é enorme, neces
sidade também imensa e, no entanto, acusou uma procura futura

.•. .mlnlma

PESQUISA JUNTO ÀS EMPRESAS PRODUTORAS'

o nosso objetivo, atrav~s da pesquisa que efetuamos junto
a alguns fabricantes dos eletrodomésticos, foi de conhecer sua
orientação com relação aos produtos, para verificar a adequação
ou não da estratégia utilizada para o segmento de baixa-renda,
e propor possível solução alternativa.

ANÁLISE E CONCLUSÕES

Numa primeira etapa nos limitaremos aqui a analisar as an
formaç~es coletadas nas entrevistas com os profissionais da área
de marketing das diversas empresas pro4utoras selecionadas para,
em seguida, avaliar se a orientação por elas assumida condiz
com as necessidades do mercado de baixa-renda.

I
/

/

Arno. A gerência de marketing da Arno tem infor~aç~es sis
temáticas de quanto vende em cada classe de renda (no tocante a
bar-beedo r , enceradeira, 'liquidificador, secador e ventilador ),
e mani~estou ser filosofia da empresa colocar no mercado produ
tos q~e atinjamdu satisfaçam a todos os segmentos. De modo es
pecial, no entanto~ há a ,preocupação com as classes C e D, que
correspondem ~ imensa maioria do mercado brasileiro (mormente
nas cidades do interior).

Em termos de liquidifiaa4or, há a perspectiva de f'or-maçâo]
i:

das faixas etárias jovens como mercado potencial para o aparei-,
lho derrtr-o de dez ou quinze anos, de modo ace Ler-ado, Coris i.de:

rando que 20 por cento da popuiação do Br-así L se encontra na fai'
xa de zero a seis anos e cerca de 60 por cento a dezenove anos
de' idade, podemos supor que efetivamente exista um contingente
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respeit&velde indivíduos ingres~ando no mercado de trabalho a
curto prazo, seja atrav~8 de empregos ou sub-empregos. Desde
que haja geração de renda, o comum é que nas classes C e D, on
de o nível cultural se computa como bastante precário no Brasil,
muitas necessidades b~sicas não podem ser totalmente satisfei
tas e criam no consumidor menos instruído,um mecanismo psicoló
gico de compensação atrav~s de la.'zer ou desejo de ostentação"
de status, etc., que o levam à compra de b~ns duráveis, que en
tendemos como ~up~rfluos. A partir disso, no~os aparelhos sao
introduzidos no lar para completar a cozinha, por exemplo, como
~ o caso do liquidificador, geralmente o primeiro eletrodom~sti
co extra a ser adquirido <b& os considerádos d~ sobrevivincia,
como o fogão, etc., não produzidos pela Arno). 'Por essa razão,
~ oferecido o produto numa gama de cores 'que permita ao consumi
dor combin&-lo adequadamente com os demais objetos que possua
no lar.

Como foi dito anteriormente, há vários modelos de cada pro
duto, possibilitando ao consumidor de cada faixa de renda adqui
rir o apar~lho que apresente o graU de sofisticação condinzent~
com o seu padrão de vida. Neste sentido, a Arno conhece que o
modelo simples do. liquidificador, dado seu preço reduzido, ~ ve~
dido intensamente nas classes C e D, enquanto,os mais sofistica
dos são procurados normalmente por compradores A ou B. Apenas
para completar a política da empresa, f o.i+no s explicado que o
volume de vendas das unidades do tipo-luxo ~ sensivelmente me

/

nor que o do simples, embora a margem de lucro proporcional se
,jamaior.

Com respeito aos v en t i: l.a dove e , a orientação da empresa ~ a
mesma. H& uma diversificação de modelos bem ampLa , mas a pref~
r~ncia das classes C e D recai nitidamente sobre o tipo tradi
cional, menos sofisticado de todos, responsável pelo maior volu
me de vendas. Um dos modelos mais aprimorados, inclusive com
design diferenciado (como circulador de ar, com as hélices pr~
tegidas por uma caixa de material mais resistente), foi ideali
zado para as classes A e B, e,realmente vem at i ngi ndo esses seg
mentos de renda específicos.

A enceradeira e o secador sao projet~dos dentro do mesmo
criterio, com uma variedade de modelos que permita ao consumi
dor de qualquer segmento de renda escolher o que lhe pareça mais
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ddcquado. o barbeador deixou de ser produzido 115 v~rios anos.

Concluindo, foi-nos comunicada a intençâo de.continuar tra
ba Lhando em termos de inovaçâo do produto, do ponto de vis ta tec
no1ógico e da conservaçâo, dois aspectos fundamentais para a m~
nutençâo e crescimento de fatias de mercado, ao meSDO tempo que
novos produtos diferenciados, ainda que nâo existentes no merc~
do brasileiro, venham a ser gradativamente introduzidos (~ o ~a
so, hoje, do abridor de latas e do afiador de facas recentemen
te lançado, tendo como alvo os segmentos A e B). A própria fun
çâo do aparelho d~monstrou ser um fator restritivo, uma vez que

..•.o consumo de enlatados na classe D, por exemplo, e quase nulo,
face aos p~ços elevados e h5bitos alimentares.

Braun. A filosofia da empresa determina que os aparelhos
sejam produzidos a um mínimo possível de custo, desde que salv~
guardada a qualidade dos materiais empregados e a funcionalida
de do desenho. Continuamente voltada para a apr-e sent aç âo de pr~
dutos diferenciados de seus similares no mercado, a Braun pr~
tende atender a usu5rios exigentes em mat~ria de qualidade, uso
e resultados, encontrados nas classes A e B no Brasil. A se.E

mentaçâo por nível de renda ocorreu nâo intencional~ente, mas a
partir do elevado preço relativo dos aparelhos no mercado (sen
do-nos informado que um grande volume de mat~ria~prima deve ser
importada, uma vez que a similar nacional não satisfaz a todos
os requisitos dos avançados projetos tecnológicos), e do nível
sócio-econômico-cultural do consumidor potencial, capaz de pe~
ceber o diferencial, avaliar os benefícios (mormente em termos
de economia de tempo) e adaptar-se a novos h~bitos, sem dGvida
mais racionais.

I 'Em termos de barbeador, a Braun encontrou forte concorren
Cla de marcas 'tradicionais no Brasil, mas procUrou'explorar um
diferencial de des ign mais funcional. O fato de importar os pr~
dutos de algumas linhas fabricadas na Argentina veio a encare
cer o artigo, retraindo as vendas. AI~m disso, o consumo de bar
beador no Brasil não foi totalmente institucíonaiizado, perman~.
cendo uma parcela de cerca de 60 por cento da população airtda
habituada ao uso de lâminas de barbear, sem contar um signific~
tivo contingente de jovens rapazes que nem sequer as lâminas uti
lizam ... De qualquer modo,·o Consumo dos dois modelos malS so
fisti~ados de barbeador restringe-se ~s classes A e B, enquanto
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o simplificado modelo Braun Rallye, dirigido ao segmento mais
jovem do mercado, chegaria a atingir também
da C.

uma percentage-!ll

o produto mais importante da empresa, entretanto, é o seoa

dor. Com uma tradiçâo internacional, a Braun provocou uma revo
Luç áo no mercado, introduzindo nele mudanças radicais, desde que
seus produtos deixaram de possibilitar' somente secagem de cabe
los para oferecer cuidado pessoal dns cabelos, até entâo confi~
do quase exclusivamente a profissionais. A beleza, economia de
tempo e facilidade de manuseio dos diferentes, dispositivos fo
ram os benefícios responsáveis pelas cne scentes fatias de merca
do alcançadas nos Gltimos anos, nos distintos modelos do seca
dor-modelador da Braun. Como é natural, dentro de uma linha, a
cada grau de sofisticaçâo corresponde um nível de preços, de mo
do que um produto idealizado originalmente para as classes A e
B pode (e efetivamente ocorre), vir a ser comprado por qualquer
consumidor de classe C que deseje satisfazer uma necessidade es
pecífica, e esteja disposto a pagar por esses benefícios o pre
ço de mercado~ Nâo é a regra ~eral, todavia. Basicamente~ o
mercado-alvo sâo as classes A e Bj

partir do momento em que a empresa
gem de qualidade e funcionalidade.

e continuará sendo assim, a
decidiu pela polí~ica de ima

~.......•.

! ~;

~ ~Clímax:- Gelomatíc. A Pereira Lopes e a empresa responsa
t- vel pela fabricaçâo de diferentes mo'deLos dos refrigeradores

,
Climax e Gelomatic, além de alguns outros aparelhos ..

Em termos de Climax, a orientaçâo da Pereira Lopes é forne
cer às classes C e D uma geladeira pouco sofisticada, ao melhor
preço do mercado, 'mas com garantia de qualidade. Embora a em
presa nâo coniheça exatamente que perceni:;ual das vendas ,corres
ponde a cada faixa 'de renda, pode assegurar que a imensa maio

il ria dos consumidores da 'Climax advém do mercado de baixa-renda.
I: Foi pensando neste segmento, concretame~te ';que a Climax lançou
um modelo diferenciado dos demaIs existentes, com respeito, ao

, I . • ~

tamanho: o 290 L, que por ocup~~ menor espaço (tanto em area co
moem altura), veio de encontro às necessidades 'das famílias.
mais carentes. O comprador des~e modelo se identifica comumen
te com o jovem casal que, ao montar sua residência, luta com o
problema de espaço, e nao necessita uma geladeira com grande ca
pacidade. Muitas também, ~ de famíliavezes, e a mae numerosa
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~ pohre que procura o modelo malS simples possIvel, al~m de bus
caI' u/o de volume pequeno, porque seu orçamento n~o ~ suficiente
para encher o refrigerador, habitualmente.

Uma vez lançado este modelo pequeno e de menos requinte, e
embora a acei taç~o tenha sido. enorme, sempre foi salvaguardada
a qualidade. Com o passar de poucos anos, po r-ern , a empresa no
tou que esses primeiros compradores sentiram necessidade de um
produto ma.i.o r- porque crescia o número de pessoas na f arniLía .
Ainda que satisfeitos com a Climax, muitos foram obrigados a mu
dar de marca, porque o modelo luxo da Climax nao lhes era aces
sIvel, em termos de preço. Foi dentro dessa situaç~o que a Pe
reira Lopes lançou o modelo 230 L com as mesmas caracterIsticas
que o 290 L, apenas de tamanho maior, e que lhe garantiu, a cur
"toprazo, a conquista de crescentes fatias de mercado.

Com respeito .~ GelomaTic, a intenç~o da Pereira Lopes foi
ater-se às classes A e B, deixando para a Climax posições vant~
josas no restante do mercado de refrigeradores. N~o há interes
se, inclusive, de Vlr a lançar um modelo Gelomatic menos sotis
ticado que concorra com o da Climax, para evitar que se desgas.
te a imagem da marca, e por~ue s~o diferentes projetos tecno16
gicos,de modo que o mInimo preço possIvel de um modelo Geloma
tic ainda resultaria exc~ssivamente dispendioso para os consuml
dores das classes C e D.

Colorado. A empresa informou-nos que seguramente 75 por
cento de suas vendas est~o concentradas nas classes C e D, res
pondendo à polItica de marketi~g adotada nos últimos anos: colo
caI' no mercado produtos de qualidade a um baixo preço. No inte
rior de S~o Paulo e em outros Estados do Brasil, aprocura de mo
delos menos aprimorados ~ enorme, justificando a maior atenç~o
dispensada ao mercado de baixa-renda. Em termos de televisor

branco e preto, a preocupaç~o ~ somente manter a fatia de merca
do, fato que nos ficou patente pela pequena variedade de modelos
ora p r-odu zi.do s (vide CoLorado XINGU - 20" e Colorado TOCANTINS
- 17", anexos n9s 11 e 12, de fls. 241 e 242, ·que f ac i lLtam a ve
rificaç~o do reduzido grau de sofisticaç~o dos produtos da em
presa), ape~arda grande aceitaç~o no mercado nacional.

O que, no entanto, c6nstitui atualmente o: ·obje~ivo malor
da~empresa ~ a produção e penetraç~o nas class~s C e D, do tele
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visor em cores. Os modelos Colorado COLOR AMAZONAS e SOLIMl5ES,
como efetivamente verificamos nos anexos n9s 13 e 14, de. fls.
243 e 244, dispensam ao m~ximo qualquer detalhe sup~rfluo que
possa enc~recer o produto ou atribuir-lhe o car~i8r de Zuxo.
São, sem dúvida alguma, Op modelos de televisor em cores mais
vendidos, no mercado de baixa-renda. A Colorado idealiza ,.além
desses, para a classe B, o modelo MARAJ6, ma í.s requintado que os
demais (vide anexo n915:a fls. 245). f consequentemente, o me
nos vendido de todos, confirmando a estrat~gia de atingir as ca
madas menos abonadas da população. Vale comentar queomaiorvo
lume de vendas do televisor em cores da Colorado não ocorre na
Grande são Paulo, ~rea por- nós pesquisada, na qual sua partici
pação j~ se revelou significativa, mas estende-se ao interior de
são Paulo e demais Estados, onde conquist~ continuamente malO
res fatias de mercado, dado o seureduzid.o preço.

Consul. Uma empresa do g..rupo Brasmotor tem como mercado-
-alvo os consumidores das classes sociais B, C e D, basicamente.
A Brastemp tem linhas destinadas às camadas A e B, e não é inte

- .resse do grupo intr.oduzir no mercad.o produtos competitivos den
tro de um mesmo segmento. Uma forma de c.ontornar asituação, se
ria lançar linhas de geladeira, por exempl.o, para diferentes
segmentos. Assim, a Consul possui um modelo ligeiramente mais
sofisticado, diferenciado, que se destina à classe A,. de forma

I r:

especial. As demais linhas estão planejadas para B, C e D, on
!' de se concentra cerca ·de 70 por cento. da atenção e·dos esFor-ço s

./

da empresa atualmente (vide anexo n9 16 a fls. 246).:: ./

Da mesma forma que outros empr-e sâr-Lo s do ramo de produtos
eletro-eletrônicos, .os.profissionais da ~rea mercadológica vêm
enco rrt'r-ando um rol de obst âcu Lo.s ao planej amerrto- a .curto, m~dio
ou longo prazo, em consequência das últimas medidas restritivas
adotadas pelas autoridades governamentais, emterm.os de políti
ca de preço, crédito, etc. Num. ritmo de completa contenção de
despesas, a empresa vê dificuldade de definir aestrat~gia a ser
tomada com relação aos aparelhos que hoje produz. Em princípio,
visaria manter seu nível de participação '.apenas aoompa nha ndo o
crescimento vegetativo do mercado, sem alteraç6es substanciais
na ~rea de ~rodução, onde procura que as plantas conservem seu
ritmo normal de atividades. Não ficou claro o interesse de ex
pandir a produção, uma vez que sua posição no mercado nacional
é bastante privileg~ada. Tem j~ em maos, no entanto, projetos
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de diversifitaç~o, mormente no campo de eletrodom~sticos,
estuda a possibilidade de ingressar no mercado de fog~es~ e

onde
,-

começou a operar com a recém-lançada secadora de,I'oupas. Uma
vez constatado que grande percentagem dos usu~rios de m~quinade
lavar n~o possue secadora, a empresa v~nesse segmento, basica
mente correspondente às classes C e B, uma brecha no mercado a
ser explorada. Nesse sentido, h~ toda uma expe rí.éno i a em tecn52
logia, em matéria-prima, em chapas, em tintas, etc. que pode ser
aproveitada na fabricaç~o de refrigeradores e aplicada às seca
doras e aos fog~es, sem grande ônus para a empresa. Além dis
so, o mecanismo de funcionamento de um fog~o parece ser bastan
te simplificado, n~o requerendo uma tecnologia demasiadamente
sofisticada ou especializada. Por fim, a rede de distribuiç~o
e o esquema de vendas empregados para o refrigerador podem ser
automaticamente aproveitados~ sem maiores dificuldades, para s~
cadoras ou fog~es, aparelhos do mesmo ramo. o sistema de assis
t~ncia técnica, como vem sendo operado, mostra-se satisfatório,
podendo somente vir a ser ampliado através de treinamento, para
melhor atendimento à crescente demanda.

Com respeito ao nível de sofisticaç~o das linhas de prod~
çao, a empresa vem buscando, de forma gradual, ob~rateamento do
produto em pequenos detalhes como trinco, prateleira, etc., em
bora no conjunto isto n~o venha a representar uma economia Sl~
nificativa. t política interna da companhia encontrar os meios

(,

necess~rios para n~o prejudicar a qualidade do artigo, e isso a
motiva a estar continuamente pesquisando e inovando, no emprego
de novos materiais em seu ~rocesso produtivo. Uma reduç~o sub~
tancial de custos resulta, atualmente, quase impossível, tendo
em vista que o objetiv~ da empresa tem sid6 sempre colocar no
mercado o artigo a um preço mínimo, desti~ado ao que chamamos
mercado de be í xa=r-e nda , em que a margem- de lucro é também menor.
Justamente nesse aspecto, as empresas do ramo mostram-se pess~
mistas: as restriç~es do CIP, aliadas à instabilidade das orien
taç~es governamentais com respeito ao crédito, taxas de juros,
etc., dificultam um planejamento mer-cado Lôg i.co adequado.

Contioental 2001 - Fundiçio Brasil. O mer6ado-alvo da em
presa s~o as classes A e B, dado o car~ter mais luxuoso dos fo
g~es da Fundiç~o Brasil. O próprio preço de seu modelo malS P52
pular - o Caprice - atualmente 'por volta de Cr$ 9.000,00, torna
esse artigo relati~amente proibitivo para o segmento de baixa-
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--renda. Explicamos, desta forma, que a elevada fatia de merca
do encontrada junto ~s classes C e D corresponde principalmente
ao antigo fogão Brasil, produto bastante simples,-planejado pa
ra o segmento em questão, e que deixou de ser fabricado. A in
l:rodução da linha Continental 2001 indicou a nova poLf t í.ca da
empresa, com relação ao produto e seu respectivo mercado: quali
dade e beleza passaram a ser as chaves mestras do sistema de pr~
dução, primando pelos contínuos aperfeiçoamentos técnicos e avan-
ços de designo Estas duas características garantiram a manuten
çao de uma fatia de mercado muito compensadora, formada de com
pradores com alta:renda mensal. Os h~bitos e costum~s destes
consum:i,dores os levam a substituir o produto por um novo, com I

uma frequêI}Pia enorme (de 2 a 4 anos), tendo sido pr-e vi.s ta sua
vida útil para cerca de 10 anos. Isto ocorre, onde a preocup~
çao existe com respeito ~ moderniz~ção de ambientes, demonstra
çao de status, etc. Em consequência, aparecem esse~ produtos
relativamente novos, nos domicílios em que a renda familiar e
-inferior· a 3 salários-mínimos, comprados a um preço
ou obtidos de segunda mão como presente, doação, etc.

irrisório

\ .

Resumindo, a Fundição Brasil pretende manter a imagem do
produto (qualidade e beleza), entendendo que poderia deteriorá
-la ufa menor sofisticação do fogão, para fins de redução de cus
to e atendimento do segmento de baixa-renda. -À1ém disso, a con
corrência em termos de preços é muito forte nesse segmento, de
modo que a margem estaria comprometida seriamente, se a empresa

'" ..'decidisse nele trabalhar (vide anexo n9 17 a fls. 247).

I

A expansão, neste caso, vem-se iniciando dirigida ao merca
do .externo, d.i.r-Lg í.ndo exportações para países da América Latina,
Asia e Africa,.e int~nsificando as vendas em todos os mercados
internacionais.· lAo me srno tempo, mantendo a preocupaçao. com as·
classes A e B, a Fundição Brasil procurou diversificar sua pro.
duçâo , lançando a lava-louça ·Continental 2001· MuI timac, cujo pr!:,
ço de aproximadamente Cr$ 60.000,00, exclui do mercado, de for
ma definitiva e autom~tica, o consumidor de baixa-renda.

Dako. O objetivo específico do fabricante ~ produzir fo
gões, atingindo tradicionalmente o consumidor das classes C e D,

. .
.e dentro dessa faixa, com maior Lrrt ensí.dade, os consumidores de--
classe D. Este fat~ se deve, particularmente, ~ política depre
ços adotada pela empresa, dentro das restrições ~egais impostas
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pelo CJP (Conselho Lnter-m.i.n í ster-La I de Preços) par-a artigos p~
pulares. Al~m desse aspecto, a tradiç~o de marca, aliada aosi~
plificado modelo tecno15gico que vem sendo empr~gado com boa
ace iti1ç~O 'durante anos ,garantem à empresa a maior fatia do mer
cado de fog6es, mormente na &rea de fog6es populares.

Explicam os profissionais da empresa que o grau de sofisti:.
caç~o dos produtos é o menor possível, dentro dos padr6es tecno
l5gicos adotados, afastando-se a hi~5tese de alcançar um maior
barateamento dos artigos, sob pena de nao Vlr a cobrir o custo
médio, ou comprometer sua qualidade. Com uma vendagem de cerca

~de 70.000 unidades por mes, a empresa optou por auferir· reduzida
margem unit&ria de lucro, m~s garantir, com o menor preço 'do me~
cado, a maior participação relativa. A título de curiQsidade,
fomos informados de uma política de vendas que vem sendo empre
gada com eficácia pela empresa: qualq uer varej ista tem o direi
to de fazer seu pedido, porém nUnca dever& ultrapassar o volume
determinado pela política, independentemente da procura pelo a~
tigo. Isto garante, de certa forma, uma distribuição extensiva
por todo o país (principalmente no interior dos Estados, em lo
Jas pequenas, etc.), ainda que reduzida nas grandes capitais.
Efetivamente, pudemos comprovar este fenômeno através da pesqui
sa de campo efetuada junto aos consumidores de baixa-renda na
Grande são Paulo, onde é significatica a participação das gra~
des lojas de departamentos, magazines ou grandes supermercados.

i· Lembramos que o Mappin, por exemplo, contaria com apenas 1.000
unidades'por mês, sendo um dos maiores varejistas no mercado de

:l-
i baixa-renda.

A modo de resumo,·a orientação atual da empresa é, realmen
te, produzir para o mercado popular, e pretende permanecer nele,
uma vez que constitui 80 por cento da população brasileira. A
longo prazo, dependendo das tendências da cpnjuntura econômica
do país, a Dako poder& vir a diversificar sua produção, entran
do em novas linhas de eletrodomésticos, sempre voltada para o
segmento de baixa-renda.

Motoradio. A Motoradio opera nas linhas que denomina ele
t r'o-r eLet r-ôri.i ce , doméstica e automotiva, que correspondem ã pr~
dução de rádio-portátil, rádio-cabeceira, toca-discos, fon5gr~
fos e acess5rios, além de equipamento de som para autom5veis,
cuja análise ser& omitida por nao se incluir nos objetivos des
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'tetrabalho.

Em termos de rádio-portátiZ, a empresa vê como público con
sumidor todas as classes sociais, uma vez que o mercado nacio
nal de rádios (de todas marcas) ...• de 4 milhões de unidades,as e
com um crescimento de 15 por cento ao ano. Segundo a APA, a di.ê.
'tribuição das faixas de renda no Brasil faz-se aproximadamente
conforme o esquema abaixo:

CLASSES % DA POPULAÇÃO
SOCIAIS BRASILEIRA

A 4%
B 15%

C e D 81%

Como a Motoradio atinge" todos os segmentos de renda, embo
",ra desconheça o percentual de vendas referente a cada um deles,
não hesita em afirmar que existe uma forte concentração junto
às camadas mais populares, 'principalmente as classes C e D. Dos
quatro modelos de rádio-portátil que sustenta hoje no mercado,
t~~s são colocados particularmente dentro destes 81 por cento
da população ,do país (entendendo que todo brasileiro é um consu

.midor potencial, já que o consumo do rádio-poI'tátil ocorre em
todos os domicílios), enquanto um deles, mais sofisticado (con
tendo FM), ê mais procurado por compradores dos restantes 19 por
cento. Não existe um produto de ,consumo idealizado especific~
mente para classe D: a empresa procura atuar mais nas, camadas
com maior poder aquisitivo, onde obtém maior rentabilidade, e
retorno do investimento em propaganda. O que,acontece com fre
quência, no entanto, é que um produto projetado para as classes

\ " '

A e B, pela publicidade através dos meios de comunicação em mas
-sa,'acabam forçando o consumo em Ce D. Neste sentido, foi-nos
informado que a Motoradio tenciona fazer oportunamente lançamen

, -
tos para segmentos específicos, visando melhorar seu s'tatus de
marca. Isto se concretizaria, por exemplo, com a introdução no
mercado de produtos com preços mais elevados. Desde que exista
uma linha de sustentação, a empresa pode lançar mão de pequenos
diferenciais no produto, voltando-se para outros segmentos.

A produção de rádio-cabeceira está toda voltada para o se&
mento de baixa-renda, embora sua participação no, total de ven
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das da empresa seja considerada inexpressiva.

Dentro da linha de vitrolas, há dois modelos, com
tes mercados-alvo a atingir: por um lado, o f~nôgrafo

diferen
portátil

simples, utilizado para lazer, cujo consumidor básico se carac
teriza como um cidadão de baixo poder aquisitivo, ou
te ~s faixas mais jovens da população. O 6utro, ~ o

pertencen
toca-dis

cos portátil, com som modular, com caixa acGstica, etC.i já
mais na linha domiciliar de aparelho de som, produzido para um
segmento de renda mais elevada.

Como conclusão, mesmo conhecendo que a grande maioria da·
população se encontra hoje nas classes C e D, a Motoradio nao
apresentou especial interesse em simplificar seus produtos, vi
sando seu baratea~ento. A qualidade do artigo poderia sofrer
60m essa pol{tica, e se deterioraria a imagem de marca, que a,
empresa pretende preservar e aprimorar. Nesse sentido, foi co
locada a preocupação de novos lançamentos, dentro do ramo em que
vem operando, com crescente grau de sofisticação, inovação ou
mesmo diferenciação, exigido pelas camadas da sociedade com
maior poder aquisitivo. Essa estrat~gia implicaria, portanto,
num acr~scimo nos preços, fator essencial numa segmentação. Com
isso, a empresa despreza a política do volume, ou seja, o inte
resse em alcançar grande quantidade de unidades vendidas, como
consequência dos baixos preços no mercado .

Philco.

./

.• /'A Philco fabrica radios, aparelhos de'ar condici~
nado, televisores branco e preto e televisores em c~r~~. Des
tes quatro aparelhos, somente o televisor em cores nao tem seu
preço!vinculado ao CIP (Conselho Interministerial de Preços),
atualmente, sendo estabelecido com base no mercado, e consti
tuindo a única fonte compensadora para a empresa, erntermos lu'
crativos. Em contrapartida, todos os modelos de rádio e de te
levisor branco e preto ,devem obedecer ~s 'determinações do CIP,
situação que os torna deficitários para a empresa, da forma co
mo a regulamentação em vigor exige., Assim sendo, não houve n~
cessidade 'dereduçiãoou par-aã Lzação da produção, mas fica sobr~
maneira dificultado qualquer planejamento de inovação a nível
de diversit'icação'ouexpansão , a menos que .sur-j ernalterações nas
medidas do CIP para o ramo de eletrodom~s~icos (os empresários
preveem,a curto prazo, a l~beração deste cont~ole,'pelo cres
cente risco que oi vêm ameaçando·ultimamente, de vir a encerrar
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suas atividadcs).

Com respeito ao aparelho de ar condicionado, por nao ser
destinado às camadas de baixa-renda, e não tendo sido nem uma
vez sequer citado em nossa pesquisa de campo, limitamo-nos amen
cr.o nar- que ê produzido pel~ empresa, visando um público de maior
poder aquisitivo.

Quanto aos demais aparelhos: rádio, televisor branco e pr~
to e televisor em cores, a empresa não dispunha de informações
precisas sobre a percentagem de vendas por faixa de renda docon
sumidor (entendendo que maior controle desse aspecto cabe ao va
rejista). Entretanto, adiantou-nos que, enquanto o televisor
branco e preto se destina basicamente ao mercado popular, diria
mos as classes C é D, o em cores ~ mais procurado pelas A, B e
parte da C, cujo poder aquisitivo venha possibilitar a compra
(principalmente pelo fator crediário). As próprias restrições
do CIP quanto ao preço do televisor branco e preto já definem a
orientação governamental de atendimento ao mercado de baixa-ren
da. Por este motivo, todas as linhas do televisor branco e pre
to t~m seu públibo-alvo determinado, de modo que o grau de so
fisticação é o menor possive L, dentro dos padrões de qualidade
exigidos e oferecidos tradicionalmente pela empresa. A mesma
iilosofia se mantém para o televisor em cores: a redução de cus

- .•tos via substituição de materiais pode vir a comprometer nao so
a qualidade do produto, como a imagem de marca, o que certamen
te não compensaria a diminuição nos preços. Resumindo, se o
"maior volume de vendas do televisor branco e preto se concentra
hoje nas classes de baixa-renda, isto se deve mais aos baixos
preço~, fruto da políti6a e controle governamentais, do que a
uma filosofia da empresa quanto à seleção do segmento-alvo. As
sim, Çl. liberação desse controle poderia vir a ocasionar uma ele
vação de , talvez, 6 O por cento nos preços, de acordo com as leis
de oferta e procura, enquanto as vendas no mercado popular se
ressentiriam. Uma retração nas vendas levaria a empresa, no ca
so, a diversificar sua ~rodução, ingressando no mercado de ou
tros eletrodomésticos, cujos projetos já estao elaborados, mas
cUJa viabilidade se v~ hoje duvidosa, em função da instabilida
de das medidas governamentais.

J~ no que tange ao "râd~o, dois modelos sao produzidos para
segmentos específicos: o Transglobe, idealizado para as classes
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A e B, e o Transistone par-a C e D, com as vendas de, 20 e 80 por ce,!!
to, respectivamente (anexos n?s 18e19 a fls. 248e249). Obser
vamos que o grau de sofisticação do produto destinado ao mercado
po popular é bastante menor, que o do tipo luxo (9 ondas, FM, etc. ).

Sanyo. Sendo uma das pr~meiras marcas de televisor em co
res lançadas no Brasil (fabricação da Pliacel-Pereira Lopes/lb~
.sa), a Sanyo sempre procurou atingir, com seus modelos, compra
dores de todas as classes sociais. Por este motivo, foi-nos in
formado q~e não existe a preocupação de conhecer o percentual
de seus consumidores por faixa de renda. Em 1973, por ocasião
do primeiro lançamento do televisor em cores, em função do sal~
rio-mínimo e do preço do aparelho, o produto foi considerado so
fisticado, dirigindo-se, então, para as camadas malS abonadas
do mercado, porque não havia opções. Hoje, no entanto, as cla.§.
ses B, C e D j~ são vistas pela empresa como em condições de ade
rlr a esse consumo.

Naturalmente, na fase de lançamento de um determinado mode
lo, o mercado-alvo da empresa restringe-se principalmente à cla.§.
se A, uma vez que os contínuos avanços tecn<:>lógicose inovações
de funcionalidade exigem que o produto seJa colocado no mercado
a preços comparativamente elevados. A cabo de um período de
tempo bastante curto, porém, esses preços tendem a se reduzir,
possibilitando a aquisição por compradores de faixas de renda
inferiores. Por essa razao, a empr,~sa insiste em afirmar que
todas as suas linhas de produtos des ti.nam+se a todas as classes.
Ao mesmo tempo que busca em cr-e scerrte ritmo de inovações em sua.

,
produção, mantém no mercado aparelhos com um mínimo grau de so
fisticação, com a'mesma garantia de qualidade e a um menor pr~
ço .. ~ assim, por exemplo, que apresenta hoje no ,mercado quatro
modelos diferentes'basicamente com um mesmo projeto tecnológi
co, apenas'vari~ndo pormenores opcionais. Dois desses modelos
se destinariam às claases de re~da mais elevada, enquanto os ou
'tros dois atenderiam ao mercado em geral (anexo n? 20 a fls. 250).

A título de ilustração,comentaram recente lançamento oco!:
rido, de dois aparelhos menos sofisticados, que possibilitou uma
redução de preço de aproximadamente 8 por cento no modelo de 20p~
legadas, e de 20 por cento no de 14 polegadas. Esta política
demonstra, desde j~, uma pr~ocupação com um segmentei de renda
aba Lxo dos, que até então vêm sendo visados, fazendo-nos crer que'
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a m~dio prazo, se o custo do produto permitir, novos segmentos
ser~o gradualmente atendidos.

Foi-nos dado conhecer, tamb~m, que o diferencial UHF resul
'ta totalmente dispensável para consumidores residentes na Capi
tal, pois sua principal funç~o ~ conseguir conexao com estações
:retransmissoras. Certamente, este detalhe implica num encareci
mento do aparelho. Da mesma forma, o timer atribui ao modelo o
caráter de super-lux~, sendo facilmente preterido pelo consumi
dor menos exigente, ou com menor poder aquisitivo. ~ interes
sante notar que, ~ parte pequenas especificações acidentais, a
estrutura t~cnica dos quatro modelos ~ basicamente a mesma, ou
seja, o co~umidor está sendo igualmente atendido.

Concluindo, pareceu-nos contraditório apenas um aspecto:
enquanto fomos informados do interesse em atingir todas as clas
ses sociais, verificamos que a própria empresa considera de Lú

·xo todos os modelos atualmente no mercado. Poderia issosercon
·siderado uma preocupação efetiva com as faixas de baixa-renda?:
Ou a palavra luxo seria urna apelo publicitário para elas?

Sharp. No ramos de eletrodo~~sticos,a Sharp produz: tele
visor em cores, rádio-gravador, 3 em 1, gravador mono, toca-fi
tas, fonógrafo (2 em 1) e recei ver • Pela próprla natureza e fu.!!
çao destes aparelhos, verificamos que o público-alvo da empresa
não coincide com o mercado de baixa;-renda. Como no próprio De
partamento de Marketing nos ~oi informado, em termos publicitá
rios, utilizam-se de apelos de classe A, para consumo em B. Sen
do assim, poderia ser considerado acidental o éons~~o nas clas
ses C e D, dado o proibitivo que se tornaria o preço dos produ
tos, em face do poder aquisitivo da faixa de renda em questão.
O controle goverrlamental dos preços atrav~s do CIP (Conselho In
terministerial de Preços), empece a liv~e administração dos pre
ços pór parte da empresa, no que se refere ao televisor em co
res, o mais popular dos produtos, sobre o qual exerce urna contí
nua vigilância.

Não é intenção da empresa f'oca Lí.z ar-"o segmento de ba Lxa=r-en
da, por· diversas razões .. Em primeiro lugar, seria necessário um
esforço de barateamento do produto, em termos de custos, quepo~
sibilitasse preços adequados ou compatíveis com o poder aquisi
tivo de, digamos, clásses C e D. Para tanto, a inexistência de
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mat~ria-prima ou peças no mercado nacional ~ altura das exig~~
cias do projeto tecno15gico (seja por qualidade, preço ou quan

-:- .
tidade), que viessem a substituir o volume atualmente empreg~
do, já constituem um empecilho. Tamb~m, há o.perigo de desga~
te da imagem de marca, que poderia vir a comprometer seriamente
a confiança, a lealdade e o consumo de outras linhas de produ
ção da empresa. Além disso,um dos fatores que v~m contribuin
do para a liderança de mercado em todos os produtos ~ o sistema
de assist~ncia t~cnica! no momento em que houvesse a expansão de
produção, com maior penetração nas camadas menos abonadas da so
ciedade, far-se-ia indispensável uma ampliação e adaptação da
estrutura de serviços t~c~icos. -Este faio, pelas pr5prias ca
racterísticas s5cio-econômicas e culturais do consumidor de bai
xa-rênda, viria a gerar s~rios entraves, ·em vários pontos. Por
fim, tornar-se-ia ·imperioso lançar mão do sistema de cr~ditoJ
tão instável pelas medidas restritivas governamentais e de tão
alto risco, em se tratando do consumidor de baixo poder aquisi
tivo, numa fase em que a inflação corroe o salário do comprador,
sem expectativas de uma reversão a curto ou m~dio prazo. Vale
a pena mencionar a política de vendas da Sharp, de participar,
com 20 por cento de atuação direta, junto ao consumidor. Este
percentual, que outrora alcançou os 50 por cento demonstra, de
certo modo, um elevado risco a que a empresa se_exporia, no ·ca
so de maior orientação para o mercado de baixa-renda. Outros
parâmetros poderiam ser analisados nesse sentido, com mais pr~
fundidade, por~m extrapolariam o objetivo imediato desta nossa

-'
pesquisa. /

Uma vez definida a: estrat~gia da empresa quanto ã produção
de apqrelhos eletro~eletrônicos para as classes A e B, especifi
camente, deduzimos que o preço de mercado resulta mais elevado
que o de seus similares, destinados ao mercado de .baixa-renda
(quando os há). Essa demonstrou ser, definitivamente, a linha-
-mestra de todo o trabalho desenvolvido pela Sharp: a busca de
rentabilidade. Com essa preocupação constante, a empresa vem
partindo para a estratégia de diversificação, mormente no campo
de soro, com lançamentos pr-og r-es sLvamerrte mais· sofisticados, fu,!}
cionais e aprimorados, frutos do avanço tecnol5gico que sempre
caracterizou seus produtos.

A empresa explica sua liderança de mercado pelo empenho que
p~e, habitualmente, em procurar adaptar sua estrat~gia mercado
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16gica (e empresarial) ~s condiç~es impostas pelo Governo ou,
como bem expressa o dito popular, dançando conforme a fu~sica.
Neste sentido, dificilmente se viu pega de surp resa , pois a ade
quação de suas políticas ~s diretrizes governamentais ocorre de
forma contínua e imediata, com grande exigência de esforço por
parte de todos os que nela trabalham, desde os mais elevadoscar
gos at~ o Gltimo oper~rio de qualquer das plantas. Conta, al~m
disso, com uma estrutura hier~rquica-administrativa que nãoatri
bui total liberdade de decisão a nív-el gerencial, por exemplo"
em se tratando de empresa multinacional. Esta restrição, que
muitos grupos nacionais parecem desconhecer, poderia servir de
es tímulo ~ dinamização e d~s envolvimento --·dacapàcidade organiz~
tiva do empres~rio brasileiro, frequentemente envolvido num es
quema familiar-patriarcal que por vezes acarreta s~rios empeci
lhos ao crescimento industrial.

Singer. A empresa mant~m um controle de informaç~es ares
peito de compradores da m~quina de costura, conforme seu nível
de renda. Faz, al~m disso, contínuas pesquisas , junto a,o consu
midor, para verificar ~ posição desse aparelho em relação aos
demais eletrodom~sticos. Estes dois aspectos nos surpreenderam,
de certa maneira, pelo fato de não havermos encontrado nas de
mais empresas, uma preocupação efetiva com o mercado, a
de definir um perfil do consumidor ou ,comprador real.

ponto

Fomos informados de que a Sin~er vende cercade 75 por- ceE,
to de seus produtos para' as cLas ses C e D e que, se tem intenção;.

! !. •de atingir a todos os segmentos, a partlr dos cinco mqdelos que
apresenta, imperiosamente ve~ d~votando maior atenção ao de bai
xa-renda. Informaç~es'muito ricas de que disp~e permitem.ã Sin
ger conhecer a finalidade do uso do aparelho, conforme a faixa
de renda de seu consumidor. Com isso, pudemos· conhecer que nos
segmentos correspondentes ã camada mais carente da população uti
liza-se efetivamente a m~quina de costura com uma intensidade
bastante maior que nas classes mais abonadas (seja para consumo

, próprio, dado que a confecção de roupas e cons erto das mesmas re
dunda numa redução de custos i.ncomensur~veis,· seja para a prod~
ção industr:ial, uma vez que costurar para fora se tornou um tra
balho profissional compatível com as lides da casa, ao mesmo tem
po que nao prejudica a formação e orientação da família). En
quanto nas classes A e B o coris'umo de roupas prê t-ã-por ter
confeccionadas em costureiras tende a aumentar Cpor uma

ou
..• .serle

mmLIOTECll KARL A. BOEDECKEI'~:'
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de razoes de ordem s5cio-econ5mica que nao discutiremos aqui),
d.i.s peris ando o emprego da máquina de costura, nas classes. C e D

cresce progressivamente o interesse cultural e econ5mico pela
atividade costura. Com base no decr~scimo do at~ de costurar
nas classes sociais A e B, diminuiu o interesse pela compra da
máquina de costura mais sofisticada, po nern , uma grande parcela
destes consumidores recebem esta linha de produtos, como prese~
te, e como tal, normalmente, recebem os produtos mais caros, c~'
mo por exemplo, as máquinas 288 e 270. Fato inverso ocorre nas.
camadas sociais mais baixas, C e D pois, a maquina de costura •..
constitui-se num artigo de status, por-em , na sua grande ma í.or-La ,

por razões econ5micas, a maior parcela desta pcpu Laçáo consome
os produtos mais baratos, como por exemplo, as máquinas '15C e
660. Logo, em virtude desta situação o modelo 247, ou sej~, o
modelo intermediário tem a maior parcela do mercado, pois aten
de'as necessidades de todas as parcelas do mercado (vide anexo
n? 21 a fls. 251).

A modo de resumo, soubemos que a Singer pretende operar em
todos os segmentos, mas principalmente no de baixa-renda, atual....-
mente responsável pela grande maioria' das vendas. Preocupada
com a perpetuação da imagem de marca, a Singer tem primado pela

coqualidade e conservação de seus produtos, tradicionalmente
nhecidos em todos os mercados. internacionais, '.mantendo seu

f ': I

f ço est~vel, desde a fabricação das primeiras unidades ..
k

pre

,.

./
,/

. / ..... ,Con~ideraç~es Finais da Pesqu1sa Junto aos Fabricantes.
Muitas empresas desconheciam que percentual de consumidores de

1 .seu produtocorrespond~ a cada faixa de renda. Poderiam,: sim,
í

com raras exceções, definir o perfil do usuéirri.o típico, mas atri
buíam ao intermedi~rio a tarefa de conhecer e tratar do compr~
.dor. Este fato nos pareceu preocupante, do ponto de vista mer
cado Lôg i.co, se pensarmos que o planejamento' do produto se desví.n

cuia diretamente dos desejos e necessidades manifestados pelo
comprador.

Efetivamente, a gerência de produto foi encontrada em mui
tas empresas produtoras, mas a gerência de marketing inexiste

um estudoem v~rias delas. Caberia- não aqui, natvralmente -
de organização ou estrutura empresarial, no tocante
tração mercadológica, para verificar at~que ponto
pesquisas ou estudos de mercado com objetivos mais

..
a

se elaboram
sólidos e
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cientificos do que a simples venda do produto, co~ perspectivas
mais amplas e analiticas.(vide anexon9 22 a fls. 252).

Vale a pena narrar 'um episódio jocoso; mas desalentador,
ocorrido quando nos puseQos em contato com um dos fabricantes
mais famosos no ramo, de eletrodomésticos populares. Solicita
mos; telefonista falar com o gerente de marketing. Com ar de
interrogaç~o ela pediu ~ue repetfssemos o nome da p~ssoa (que
desconhecfamos, urna vez que buscávamos, pela primeira vez, apes
soa que respondia pela ger~ncia, em qualquer das empresas)~
Ap6s breve explicaç~o, voltamos a pedir que nos pusesse emcon
tato com o gerente, ou o dir~tor_de ma~keting, e aguardamos na,
linha. Depois de uns minutos, em que pelo telefone se percebia
urna certa confus~o no setor, voltou a telefonista com a segul.!}
te :resposta: aqui ,não vendemos isso! Um tanto decepcionados so
licitamos a chefia de vendas e ent~o sim, pudemos marcar urna en
trevista, aliás dás mais significativas para nosso trabalho.

Quanto; preocupaçao com as classes C e D, que v~m a cons
tituir o mercado de baixa-renda, concluimos ser diversas as
orientaç~~s seguidas pelos 13 produtores que entrevistamos:

N9 DE "

PREOCUPAÇÃO EMPRESAS %

Exclusiva 2
/'

15,38
Prioritária' .5 38,46
Parcial '.•

2. 15,38
Incipiente 1 7,69
Inexistente 3 23,08

T ° T A L 13 100,00

Verificamos que a maior parte das empresas produtoras vol
tadas para o mercado de baixa-renda efetivamente conhece que pe,!::
centual de vendas corre~ponde a ele. Outras, no entanto, nao
dispõem de informações sobre a faixa de renda,
buindo ao varejista ou à agência publicitária
de de acomp~nhamento e ,controle destes dados.

do comprador, atri
a, ,responsabi,lida
Esta atitude. in

dica existir urna relativa distância entre o fabricante do'produ
to e o comportamento real de seu mercado .. Em o~tras palavras,
a pesquisa de mercado, realizada de forma sistemática pela maio



- 203 -

ria das empresas, demonstra maior inclinaç~o aos dados referen
tes ~s vehdas, do que ao consumidor, suas necessidades, desejos
e seu comportamento, ou seja, ainda não foi incorporada ~ estra
tégia das empresas a orientaç~o do marketing propriamente dito.

Quadro n9 127

Estrat~gia~ das Empresas Produtoras

PREOCUPAÇÃO % ATUAL DE TENDÊNCIA TENDÊNCIA TE1"'DÊNCIAEMPRESA COM O VENDAS, NO Ã:_ -,- Ã ÃPRODUTORA MERCADO DE MERCADO DE "

~IXA-RENDA BAIXA-RENDA EXPANSÃO DIVERSIFICAÇÃO DIFERENCIAÇÃO

Arno Pr í.or í taria s/inf. sim sim sim
Braun Parcial s/inf. - sim simnao
Cl:Í.max Exclusiva s/inf. - sim -nao nao
Co1orado Prioritaria 75% - - simnao nao
Consu1 Priori taria 70% - sim -nao - nao
Continenta Inexistente s/inf. sim sim -sim
'Dako Exclusiva 100% sim -' \s~m nao
Geiomatic Iri-eústeute s/ini. - sim -nao nao

..

Motoradio Parcial s/inf. s/ini. - simnao
Phi1co Priori taria 80% - sim; -nao nao
Sanyo Incipiente s/inf. s/inf.' s/ini. -nao
Sharp Inexistente s/inf. - sim't ; nao s i.m

/-

! "

/' L,~ __ _ .. -... - , ,

Singer I
Pr i.o rítaria 75% s i m sim sim

J
I

í

um~,corisideração ;i.m;orta;nte,aser feita:é a de que a sele-
ção 'das empr-e sas a serempesq,uisadas' partiu do índice de p~netra
ç~onasclasses dê bai~á-renda -~~ Grande Sã~"Paulo, com base 'em

. t· ". ,- !. •nossa pesqUisa de campo junto ao consumidor. Ora, o que nos foi
revelado por muitos fabricani~~,é que o maior mercado desses
produtos não está restrito ã metrópole paulista e, nem tampo~
co, às maiores cap~tais brasileiras, onde o efeito-demonstraçio
se faz sentir mais fortemente. O grande mercado para os eletr~
doméstico~'menos sofis~icadoS,.co~resp~nde 'ef~ti1ame~te às,cam~
das de balxa-renda resldentes nOlnterlor dos Es~ados, ena z~
na rural do paí~,onde Os hábitos de ~onsumo ep~dr~~s de esco
lha divergem significativamente dos das grandes cidades da Na
çao, A preferência pelos produtos,menos sofisticados, nessas r~
gi~es, g imensa, enquanto nas metrópoles,há maio~ pelo ,modelo

-, -
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l.uxo , em geral.

Pelo quadro n9 127, observamos que se revelou mais acentua-
da, proporcionalmente, a tend~ncia ~ estrat~g~a de diversifica
çâo (76,92%), vindo a seguir o interesse pela diferenciaçâo dos

S I M N Ã O S/INF. T O T A L
TEND'ENCIA UNI UNI UNI UNI- % - % - % - %DADES DADES DADES DADES

Expansão 4 30,77 7 53,85 2 15,38 13 100,00
Diversificação 10 76,9? 2 15,39 1 7,69 13 100,00

Diferenciação 8 61,54 5 38,46 - - 13 100,00

produtos (61,54%) e, numa escala bastante reduzida, a intenção
de expandir a produçâo, dentro dos projetos atuais (30,77%).

A tend~ncia à diversificação se verifica, de forma
absoluta, em empresas líderes no mercado de determinado
to. Esta política se apoia, evidentemente, na tradição

. -ca do referido aparelho, que serVlra de gancho de puxada

quase
produ

de mar
para

as novas linhas a serem introduzidas no mercado, contando com a
fidelidade do consumidor.

A tendência à expansao foi levemente manifestada, em empre
sas que operam em segmentos específicos, com elevada particip~
çâo relativa, entendendo existir hoje um consumidor ,potencial
que s6 nâd efetua sua aquisiçâo pelas limitaç~es de oferta. ~
o caso, por exemplo, dos' f ogóes Dako , cu j a i demanda se revela

!

acentuadamente mais ampla que a oferta atual, e cujos preços r~
duzi.dos garantem a procura. Acrescentamos, porém, que a políti
ca de expansâo nâo é incompatível com a de dive~sificaçâo, ten
do em vista que o consumidor está sempre atento ~s inovaç~es e
lançamentos da marca que conhece, como uma reaçao de p6s-compra
que poderá definir futuras aquisiç~es.

A diferenciaçâo foi visualizada como tend~ncia, por diver
sos motivos: Em primeiro lugar, uma ligeira alt~raçâo no proj~
to tecriol6gico de um produto, representand? uma inovação que o
repute como diferenciado, pode vir a dispensá-l~ da~ restriç~es
do· CIP, por nâo mais se tratar de produto popular. Coriseque rrt e
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mente, a margem de lucro,se 'torna compensadora. Em segundo lu
gar, .cont!nuas inovaç6es d~notam atualização tecnol6gica e cien

\~ -~: . -
tifica, fator' essenc i.a.L'par-a o consumidor preocupado em ostentar
o mais mod~rno aparelho do ramo, lançado no mercado. Em tercei
r-o lugar, novas descobertas, no campo eletrônico, surgem com uma

. '!

velocidade intensa no mercado internacional. Sendo assim, a em
presa que nao se ocupe de revisar continuamente seus proje~:os,

r:

corre o sério risco de apresentar ao público produtos que, acur
to ou médio prazo, perão considerados obsoletos e, além domais,

. .
com preços frequentemente superiores .aos seus similares mais, mE.
dernoS (temos como exemplo o que vem ocorrendo com as calculado

.,
ras~ietrônica~).

"-:

-.Esclarecemos, a.indav- que foram omitidas' informações sobre
. . I. .'. . .-

orientação das empresas /produtoras -de chuveiros e fer-r-os elétri
/ .

cos, por dois motivos 'fundamentais. Em'primeiro lugar, po r-:' se. ~ . ;cru, terlO detratar de aparelhos com um bai~o preço unit~rio, o
escolha diverge substancialmente do correspondente aos

:
demais

·1·

eletrodomésticos,' haja visto seu reduzido índice de respostas
afir~ativas ~ questão: qual o pr5ximo aparelho aser adquiridoJ •

. .Pr-e ssupomos , então, que a ~~mpra do ferro e do chuveiro nao es
tejatãovinculada ao fator-renda quanto ao s6cio-cultural. Em
.segundo lugar" o acesso aos fabricantes desses dois aparelhos p~
r-ec eu+no s sobremaneira dificultoso, por diversas razões, poden
·do ~ir~ prejudicar o andamento da pesquisa realizada junto a
.outras empresas consideradas de maior relevância para nosso tra
·balho.

fSalie~tamos, por fim, a ocorr~ncia de alguma dificuldade
para compreender cor-r-c temerrt e o voc abu Lâr-Lo utilizado por deter
minados profissionais, com termos técnicos empregados com signi
ficados bastante distanciados dos convencionais em Mercadologia,
denotando certo despreparo científico. Com a preocupaçao, no
entanto, de não viesar as informações .obtidas, enviamos de ante
mao aos entrevistados uma c6pia do texto referente ~ sua empre
sa, a fim de que acrescentassem ou excluíssem qualquer dado que
porventura nao fosse devidamente mencionado.
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'C O N C L U S Õ E S G E R A I S
! .

De posse de inúmeros informes,advindos, quer das pesqui
sas prim~rias, quer'da revis~o bibliogr~fica, cabe-nos agora a

.\ .tarefa de sua consblidaç;o, tendo em menté os objetivos centrais
do trabalho, expostos no capItulo I. Procuramos tecer nossas
conclusões a respeito da compra de eletrodomésticos no mercado
de baixa-renda e, logo, formular algumas sugestões que nos pare
'çam cabIveis. '.

Supúnhamos, no inIcio deste trabalho, com base na tese dos
três public~tãrios a 'respeito do mercado marginal,112 que exis
tisse um mercado de aproximadamente 70 milhões de consumidores,
ignorado por grande parte das empresas. Constatamos qU2, no ca
so dos eletrodomésticos, a populaç~o de baixa-renda (paran6s
considerada a de .renda familiar inferior ou igual a três sal~
rios-mInimos) efetivamente consome. ConcluImos, a parti; de es
tudos realizados' por diversos' institutos e, por nôs , atra vé:s da
pesquisa, de campo sobre o comportamento'verbalizado do referido
consumidor, que existe o mercado de baixa-renda no Brasil, mor
mente para os produtos eletrodomésticos.

112. "Mercado 1'1arginal.de Consumo de MIdia", tese de autoria de
Paulo Oncken, Abel Silveira Prado e.Luiz Grottera, apresen
tada em 18.04.78, e cujas conclusões foram publicadas nos
Anais do' III Congresso Brasileiro,dePrOpa:garida - S;o Pau
lo, p . 147:

a) a parcela da populaç;o brasileira com baixo poder aqui
sitivo - com renda familiar de até 2 salários-mInimos -

e que representa cerca de 60% das unidades familiare~, s6
.poderá ser agregada ao mercado de consumo interno a partir
de in,iciativas da área governamental, visando ampliar o seu
potencial de consumo e que foram propostas pelo IPEk, ôr
g;o do Ministério do Planejamento.

b) Do ponto de vista da viabilidade de atingimento dessa
parcela da populaçâo, provou-se j~ ser possIvel a sua

cobertura pelos meios de comunicaç~o, principalmente atra
vés do rádio e, em menor escala, pela. televis~o.
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POTENCIAL DE MERCADO

Verificamos existir um potencial ~levado de consumidores
efetivos e potenciais para a maior parte dos aparelhos (grupos
A e B, principalmente) indicando, segundo Kotler,113 a existên
cia de mercado. Dedicamo-nos, no capítulo IV, a descrever o com
portamentoverbalizado pelo consumidor de baixa-renda. Conhece
mos, entâo, que o potencial aparente na classe D corresponde ~
necessidade e interesse pelo aparelno novo, uma vez que a com
pra da maior parte dos produtos tenha sido recente, e haja aln
da timapercentagem elevada de nâo-usu~rios. Por outro lado, em
muitos domicílios onde exista o produto, conforme o gr~u de
obsolescência, faz-se necess~ria a reposiçâo do aparelho antigo.

Em termos de potencial de mercado, h~ ..• .varlOS pormenores a
~onsiderar. Naturalmente a nossa preocupaçao secentr~lizou nos
grupos de produto com maio~ incidência.

No capitulo IV, ao analisar o potencial aparente de merca
do, concluímos que, dentre os 400 cOnsumidores entrevistados,
21 nâo possuíam o fogão, e 19 nâo o viam como produto de primei
ra necessidade. Pensamos tratar-se, talvez, de uma situaçâo em

I ~;

que se justificaria um programa promocional que levasse esse con
sumidor potencial a uma possível mudança nos seus crit~rios de

f

)..deci sào de compra. Uma vez constatado o maior interesse pelo pa
/'

gamento a prazo, quem sabe a d.í vuLgaçâo de alguma facilidade dos
crediários, ao lado do esforço - j~ notado - por baratear o prQy

::
:.
:. duto sem comprometer sua qualidade, Vlesse conscientizar ~sse

consumidor menos esclarecido! Uma campanha publicit~ria em vei
culos apropriados de comunicaçâo, quandonâo se incorrer numa
eLevaç ao substancial nos preços, pode ser um r-ef'or-ço.

o uso inadequado do ferro, em domicílios onde nao h~ ener
gla el~trica, é uma consequência do fato de tratar-se de um apa
relho de primeira necessidade. Se, por um lado, prejudica a Vl
da Gtil do produto~ tornando imperiosa sua substituiçâo, pór ou
tro, com a expansâo da rede el~tricaem todo o país, supomos que
venha a surgir, progressivamente, um volumoso contingente de no
vos consumidores.

113. Vide fls. 1,0.'
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e modernas, etc.>.,possibilitando um crescente volume de vendas
nesta faixa.

Sabemos que o futuro consumidor do chuveiro apresentou sem
pre a necessidade como razão de compra do próximo aparelho. Es
se dado nos sugere a possibilidade de iniciar uma campanha p~
blicit~ria do produto, ju~to a essa faixa de renda, de alguma.
forma que conscientize o consumidor da necessidade real e dos
benefícios do uso do chuveiro, da mesma maneira que outros ap~
relhos o fizeram. É verdade que sua própria localização geográ
fica dentro da casa, nem sempre a mais privilegiada em termos
de desejo de ostentação, tem uma-influ~ncia negativa no proce~
so de decisão do comprador. Uma propaganda educativa, nesse c~
so, surtiria um efeito enorme, pois teria como pano de fundo uma
s~rie de medidas governamentais que visam atualmente melhorias
nas condições de vida dos cidadãos mais carentes. A ampliação
da rede de esgotos, calçamento, eletricidade, abastecimento de
~gua, canalização de rios, auxílio ~ construção da casa própria,
etc. vêm beneficiando, progressivamente, regiões até .então des
providas destes recursos. É o momento oportuno, portanto, de
difundir o consumo do chuveiro. Podemos citar, aliás, a efic~
cia da publicidade de uma determinada marca que utilizou um
jingle bem elaborado. Um dos nossos entrevistadores, ao perg~n

! r. tal'~ dona-de-casa quais os apareJhos eLet r'odomeat í.cos que po~
suIa, foi relacionando todos eles, e assinalando ao lado de ca

{;
da um, a medida que a senhora se manifestasse positivamente~
Quando o entrevistador pronunciou'chuveiro, antes mesmo que a
senhora respondesse algo, duas de suas filhas se puser,ama·dan
çar e cantar efusivamente: dtichas Carona, um banho de água que~
te, duchas Carona ... Criou-se então um ambiente descontraídoe,
após uns poucos minutos, os dados referentes ao chuveiro 60nfir
maram; marca Corona, modelo ducha. Chamou a atenção do entre
vistador a rapidez da associação produto-marca, fruto de propa..ganda via jingle que, no caso, levou efetivamente a compra.
Qualquer esforço, nesse sentido, além de alcançar maior volume

i de vendas, tem uma repercussão social sem limites, justificando
plenamente o investimento. Seria possível pensar, at~
num direcionamento mais intenso da força de vendas para

mesmo,
as zo

nas ora contempladas com as melhorias fornecidas pelos diversos
órgãos governamentais. Basta estar a par, por exemplo, de que
favelas, bairros ou cidades constam dos programas da Prefeitu
ra, do Estado, etc: e, a parti~ desses dados, definir os terri



- 210 -

t6rios de vendas. Simultaneamente, a empresa produtora cuida
ria de evitar altas excessivas nos preços, e veríamos uma ráp'~
da"expans~o do mercado. Al~m disso, alguma pOlítica de preço
poderia ser programada para esta fatia específica do mercado,
uma vez que ficou manifestado o interesse em efetuar o pagamen
to a prazo. At~ que ponto a venda parcelada do chuveiro corres
ponde ~ impossibilidade de arcar com uma Gnica despesa maior,
por quest~o de orçament~ familiar, e at~ que ponto diz respeito
a costume desse consumidor de s6 efetuar compras a prazo,
n~o pudemos detectar. Sugerimos ~s empresas produtoras que
analisem com cuid~do, caso já n~o conheçam a resposta.

-.nos

o

Tendo "~m vista que grande parte da popu Laçâo , dentro das
classes em análise, constitui-se de jovens casai~ com filhos de
tenra idade, poderíamos pensar que exista realmente um mercado
potencial para modelos menos sofisticados de liquidificador. S~
bemos, aliás, que cerca de 50 por cento dos brasileiros encon
"tra-se na faixa etária de zero a 18 anos, de modo que podemossu
por que haja uma expans~o do mercado deste aparelho, t~o Gtil
para o preparo de alimentos infantis, nas famílias que tendem a
se formar.

o mercado potencial de ventiladores existe, mas restaria
~s empresas produtoras conhecer uma estrat~gia específica para
"atualizá-lo: políticas de produto simplificado, com dispositivo
para uso de baterias na falta de energia elétrica, aliada a uma
política de preço e cr~dito satisfat6rias.

,
Um estudo de viabilidade de produçáo da miquina de lavar em

moldes mais simplificados que os dos modelos atuais (os quais d~
monstram um interesse em servir ao consumidor de classes m~dia
e alta, especialmÍente), incorrendo em preços mais
ao comprador de baixa-renda, pdoeria ser efetuado.

.•. .aceSSlvelS

Por outro lado, explorando o fator necessidade, poderia ser
montado um esquema publicitário voltado concretamente para essa
camada da populaç~o, através ~os canais de comunicaç~o mais uti
lizados por ela. ~ verdade queo efeito-demonstraçio parece vir
sendo responsgvel por grande volume de vendas no mercado de bai
xa-renda, mas nos restringiremos~ hip6tese de que um consumi
dor desinformado dos produtos idealizados para outras faixas de
renda e informado com mais intensidade sobre o fabricado especi
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camente para si, em pouco tempo secertificar~ das vantagens re~
saItadas pela propaganda, e terminará por efetuar uma compra
mais racional.

Com respeito ã enceradeira, notamos a existência de um P2
tencial relativamente limitado, nas classes de baixa-renda, ap~
sar das medidas governamentais adotadas junto ã periferia de
são Paulo, dentro de um quadro mais amplo de política social de
senvolvida em termos'de habitação, saneamento e higiene, princi
palmente. Métodos modernos de utilização de cascolac ou outros
vernizes para soa~ho, bem como cer~mica ou diferentes tipos de
revestimento para piso, parecem excluir o uso da enceradeira do
sistema simplificádo de conservação do lar. Resta, portanto,
fazer uma pesquisa de custos alternativos· para apurar a real
existência do mercado potencial junto ao consumidor de baixa-ren
da. Neste sentido, alguns par~metros nos foram fornecidos p~
las entrevistas.

o pouco entusiasmo demonstrado em relação ao gravador nos
faz imaginar a necessidade de uma estratégia mui to especial pa
ra sua penetração nas camadas de baixa-renda. O alto custo das
pilhas ou baterias, quando não é possível o uso de energia elé
trica, ao lado do elevado preço das fitas magnéticas, vêm cons
tituir, possivelmente, o grande obstáculo ã ampliação do merca
do para esse produto.

-:,.
, ..• .De todos os aparelhos do grupo C, consideramos amaqulna de

lavar o aparelho que deveria demandar maior atenção das empr~
sas produtoras, no mercado de baixa-renda. O motivo de seu con
sumo, além da utilidade e necessidade apresentadosl, denotam ra
cionalidade por parte do consumidor, merecendo um planej amento
específico.

MERCADO E CRITERIOS DE SEGMENTAÇÃO

Além disso, as necessidades sociais (principalmente de
status) e próprias (auto-realização, como compensação pela ca
rência de bens essenciais, derivada da deterioração do padrão de
vida real), mais fortes que as físicas, indicaram a existência
de potencial de compra, de desejos e necessidades insai isfei tos,
criando-se os meios para compra (é incrível, inclusive, como os
consumidores sabem vaLe.r+se de sua imaginação papa aLcariç ar- es
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ses meios). Sabendo que as empresas produtoras estâo auferindo
suficientes lucros, com base no conceito de Fox e Wheatley, 114
chegamos ã conclusão de que existe efetivamente mercado parael~
trodomésticos junto ã populaçâo de baixa-renda.

Entendemos que o conjunto de necessidades ou desejos do co~
sumidor (físicas, sociais, próprias, etc., conforme hierarqu~a
de Maslow)115 pode ser abarcado pela expressa0 ~xpectativa de
compra, a qual resumiria pontos comuns encontrados num determi
nado grupo de consumidores, potenciais e efetivos, de aparelhos.
Assim, baseados nq definição por nós elaborada, .e anteriormen
te apresentada, concluímos que existe o mercado de eletrodomés
ticos nas c~asses menos abonadas.

Parece-nos necess~rio diferenciar os termos segmento e mer
cado de baixa-renda. Embora ao longo do trabalho nós os tenha
mos empregado com o mesmo significado, o mercado de baixa-renda
:parece ser o conceito mais adequado (daí ser ele incluído no tí
tulo da dissertação), pois refere-se tâo somente a uma subdivi
são do mercado em geral, que corresponde aos consumidores com
renda familiar inferior ou igual a tr~s sal~rios-mínimos. Para
·que.essa parcela do mercado fosse, de fato, um segmento, deve
ríamos encontrar, por parte das empresas produtoras, o ajuste
do esforço de marketing e do produto aos desejos e necessidades
característicos do consumidor desta faixa de renda. Se, por um
lado, encontramos o credi~rio como fator essencial propiciador
da compra, os demais elementos do composto mercadológico nos p~
recem totalmente inadequados ao segmento específico de baixa-
-renda.

Concluímos que, uma vez detectada a exist~ncia de consumo,
um gargalo possa kstar surgindo no processo de seleção do se~
mento.

Do ponto de vlsta da segmentaçao geogrifica, vemos que a
compra de eletrodomésticos é bastante ampla, abrangendo tanto o
mercado urbano como o rural. Sabemos, no entanto, que h~ re
giões em que a eletricidade ainda não se encontra ã disposiçãO

114. Vide fls. 11.

115. Vide fls. 12.
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da população. O consumo dos aparelhos, nesse caso, fica restri
to aos lares em que haja fontes alternativas de energia. Con
cluímos que uma possibilidade de crescimento do mercado exista,
~ortanto, na mesma proporçao em que se expanda a rede de ener
gia elétrica no Brasil.

0,

Quanto à segmentação cultural, verificamos um forte descom
passo entre as condiç5es' de vida, costumes, mentalidade, etc. )
e a apresentação de ~uitos produtos. Em primeiro lugar, consi
deramos desproposital o volume de aparelhos tipo-luxo, em consu
midores de classe~D, onde a maioria da população é analfabeta~
ou não possui sequer o curso primário. Pelas condiç5es de vida
encon t.r-adas,nes sa .faixa de renda, os aparelhos,' na grande maio
ria, pareceriam-nos totalmente dispensáveis. Conhecemos, no en
tanto, que o consumo existente se ap6ia muito mais nas necessi
dades sociais ou de auto-realização, do que nas físicas ou de
segurança, prioritárias na hierarquia de Maslow.

Criadas as bases para a compra, através da propaganda, o
vendedor encontraria motivação por parte do usuário ou compr~
dor. Com as técnicas de venda pessoal - fundamental no caso de
bens duráveis - apropriadas às classes de baixa-renda, seja no
estabelecimento varejista, seja no sistema p-a-p (porta a por
ta), o vendedor alcançaria volumes incrivelmente maiores de aqui
siç5es. Sugerimos, nesse caso, que os modelos mais sofistica
dos, idealizados para as classes A ~:B, por exemplo, tivessem
urna veiculação totalmente distinta; quando possível: revistas
(femininas ou de interesse gerali: r~dio FM, cinema, jornai~eii

! . -

tistas, etc. Grande ajuda podem prestar as empresas, para isso,
dados coletados pela Marplan, a respeito do comportamento de mr
dia par-a diferentes targets (vide anexo n9 23 a fls. 253) .116 Es
taria sendo isol~do,em parte, o efeito-demonstração que leva o
consumidor a adquirir um modeço não dirigido a si, especific~
mente. A sobra d~ salário, como vista pelo IBOPE, poderia ser
facilmente canaliiada para mais aparelhos eletrodom~sticos, mas
do tipo-simples ! i

116. Anexamos, conforme indicado, parte do trabalho "Consumo de
Meios por Alguns ,'Targets' não Usuais" apresentado por Al
ba Celiza e outros, e divulgado nos Anais do Irr Congresso
Brasileiro de Propaganda - são Paulo: Anhembi-1978, p. 231
a 242. Sugerimos, no entanto, a leitura na íntegra, pois
permite conhecer as mudanças nos hábitos de mídia, à medi
da em que cresce o grau de escolaridade em são Paulo.



- 214 -

No que concerne ~ segmentaçao demogrifica, conclufmos ser
a relativamente mais empregada hoje, pelas empresas produtoras,
elnborareste ainda muito por fazer. Tratando de .eletrodom~st{
cos, naturalmente ~ importante conhecer as caracteristicas da
dona-de-casa (ou do usuário), para compreender o seu comporta
mento de compra, sua imagem com respeito ao produto, etc. As
empresas produtoras possuem poucas informaç5es (algumas muito
vagas, outras mais precisas), em relação ~s suas necessidades,
visando o planejamento estrat~gico. At~ onde nos foi dado per
ceber, por~m, de um modo geral, quem realmente conhece o merca
do ~ a empresa varejista, sendo bastante precário o sistema de

I

fornecimento de informes ao fabricante, a respeito do consumi
dor. Com exceção das produtoras que também operam na área de
vendas (como Sharp, Singer e alguma outra), a maior parte dos
fabricantes carece de dados fundamentais para um programa ade
quado de marketing, conforme o critério de segmentação demográ
fica. Muitas vezes, esse controle fica a cargo de uma agência
:de publicidade, sem a preocupação imediata com o binômio consu
midor-produto, e sim com as politicas de vendas. Outras vezes,
no entanto, notamos um árduo esforço dos profissionais de
marketing no sentido de adequar suas politicas ~ diretriz geral
de manutenção ou crescimento dos indices dê.rentabilidade.

A obtenção dos dados, tanto primários, como secundários, ~
indispensável às empresas produtoras. Sugerimos que estejam em
continuo contato com os institutos de pesquisá, privados ou do
governo, que periodicamente publicam informes sobre o mercado
(relacionamos alguns no capitulo 11). Al~m disso, a pesquisa
primária, bem elaborada, pode fornecer muita informação sobre o
posicionamento da empresa no
midor em relação ao porduto,
sa pesquisa, propbrcional ao

mercado, o comportamento do consu
imagem de marca, etc. O custo des
número de entrevistas, se compar~

do ao custo médio da empresa, não representa um ônus excessivo.
Poderi~ ser instit~ida uma equipe s6 para este fim, realizando
as tarefas s í stema't í.cament e. Os informes estariam sempre
lizados, ~ mão pariao planejamento , permitindo visualizar
nas alterações no mercado, ou novos nichos de'consumidores. 117tenciais, etc. Da mesma forma que Kotler, acreditamos
na maior parte dos aparelhos eletrodom~sticos,as empresas
dutoras devam possuir dados relativamente precisos sobre

atua
pequ~

p~
que,
pr~

nivel

117. Vide fls. 20.
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de renda,classe social, n!vel de educaç~o, tamanho da fam!lia,
ocupaç~o, ciclo de vida da fam!lia, idade, sexo, etc. de seus
corisumidoresefetivos e potenciais. Lembramos aqui, apenas c6
mo Ll.ust r-açâo , um fato relatado por um profissional de uma das
empresas produtoras de fogões no Brasil. Foi importado (da Ale
manha, parece ser) o projeto completo de uma linha de fogões bas
tante sofisticados. Como era novidade de estilo, iniciou-se sua
fabricaç~o imediata, sem alterações. Uma pesquisa entre os pri
meiros consumidores da linha indicou necessidade de adaptaç~o:
as mulheres brasileiras, em geral, s~o de baixa estatura (enqua~
to as alem~s s~o altas), e continua~ente se queixavam de quei

I

mar-se nas panelas, por n~O alcançar as bocas de trás.
6bvio, a referida'linhi passou a ser fabricada com uns

'i

tros a menos em sua altura. Vemos, assim, a impcirt~ncia de co
nhecer dados característicos do consumidor, do ponto de vista
demográfico.

.•Como e I

cent!me

Numa época de declarada crlse econômica, em que os custos
de pesquisa se revelam altos e os custos de propaganda exorbi
tantes, observamos uma -tendência,ora à formação de equipes téc
nicas dentro das empresas produtoras, para pesquisar sistemati
camente o mercado, .f'or-ne cendo elementos para o planejamento mer
cado16gico, ora à restrição de seu quadro de informações ao sim
pIes volume de vendas. o que verificamos ocorrer com maior fre
'quência, então, é a chamada segmentação por volume, num esforço
de encontrar os grupos de grandes u9uários, dentro detodo o mer
cado potencial e ~fetivo (para is~t, são conhecidos os grupos
de médios, grandes e n~o usuário~-do produto), f certo que, p~

., I •..ra essa verificação, são imprescindlveis dados referentes as ca
racter!sticas demográficas e psicográficas do consumidor. A seg
mentaç~o por volume, como vem sendo empregada, portanto, dá-se
a posteriori, o qbe nos parece imperfeito, do ponto de vista de
elaboração de um plano de mark~ting.

Sabemos que ~odos os c~itérios de segmentaç~o sao, de cer
to modo, Lrrter-depe'nderrt es. ,As informações.a respeito do consu
midor, sejam demográficas, sejam psicográficas, motivacionais,
geográficas, etc., aliadas aos dados referentes ao volume de ven
das, quando habilmente Lrrt en.í í.g adas~ parecem-nos constituir o
ideal para o Brasil hoje.jNó caso dos eletrodomésticos, verifi

"-camos a existência de um mercado potencial e efetivo junto as
classes de baixa-renda, de forma que uma consolidaç~o de infor. '
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mes, como menc1onamos, sera de extrema ajuda para o planejame~
to mercado16gico.

t
Analisando o mercado total de eletrodomésticos, na faixa de

produtoras que reV1sem seus planos ou tend~ncias
ção, antes de abandonar a estratégia de expansão.

-a
-as empresas
diversifica

renda que pesquisamos, julgamos importante sugerir

Tendo em vis
ta o elevado potencial de mercado que constitui a população que
aufere renda familiar de zero a tr~~ sal~rios-mrnimos, parece-
-nos uma contradição mercado16gica partir sempre para novos pro
dutos, visando as classes A e B basicamente, quando 70 por cen
to dos consumidores poten~iais se encontram ~margem do mercado,
privados, muitas vezes, do consumo de aparelhos de grand~ neces
sidade ou utilidade.

É possível, e esperamos que assim o se j a , que a mé.dio ou
longo prazo, as empresas produtoras se conscientizem de que um
grande mercado se encontra hoje nas classes de
promovam a adaptação ou ajuste de seu composto

baixa-renda, e
mercado16gico.

Nesse caso, somente haver~ a segmentação demogr~ficaefetiva, co
mo entendida inicialmente por Wendell Smith,118 por volume, etc~

Vamos concluindo, aSS1m, que o pesquisador de mercado ass~
me fundamental import~ncia dentro da empresa, e~ termos de pl~
nejamento estratégico. A pesquisa moti vacional, por exemplo, r~

,
•..!.

I

i~ quer profundo conhecimento técnico, agudeza de esprrito, versa
tilidade e iniciativa, pois permite ao planejador situar o prQ
duto, a marca, o modelo, ou o que sej a, em face de um complexo
que é a personalidade do consumidor especrfico, sua motivação,
suas razões de compra,'sensibi1idade a influências externas,
etc. De posse desses dados,. é possrve1 realizar uma segment~
ção por estilo de vida. Sabemos que no Brasil~ onde a miscig~
nação impera em quase todas as regiões, modificações sensíveis
são notadas, a nrvel de temperamento, de h~bitos e, consequent~
mente, de consumo. É por esta mesma razão que se faz necess~
ria a segmentação por estilo de vida, aberta ~s profundas 1n
fluências que sofre o consumidor, ora aqui, ora acol~.

119A segmentaçao por benefícios, da forma como Haley coloca

118. Vide fls. 16.

119. Vide fls. 2~.
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va, confunde-se, até certo ponto, com a seementação por estilo
de vida. Ao pesquisar o que os consumidores procuram num dete~.
minado produto, de certo modo estamos indagando sobre suas ex
pectativas, sobre a compensaçao esperada, sobre o beneficio, en
fim, que lhe traz esse produto. Um único entrave parece-nos sur
gir: seriam reais os motivos .decLar-a dos? Em nossa pesquisa ju~
to ao consumidor de baixa-rerida, por exemplo, que no Brasil cor
responde à maioria da população, verificamos ser enorme a difi
culdade de definição objetiva de motivos de compra dos aparelhos.
Até onde o comportamento verbalizado pelo comprador ~ .ou us uaru,o

~ preciso, permitindo apurar o número correto de pessoas em ca
da' segmento de motivo, é a nossa dúvida. Talvez em sociedades
culturalmente mais evoluidasdo que a nossa, esse critério de
segmentação seja o mais adequado. No presente momento, porém,
não vemos viabilidade de aplicação no Brasil, dentro do mercado
de baixa-renda.

marketing, no mercado de baixa-renda.
- 121niu o criterio. Assael e Roscow,

Resta-nos comentar o critério de segmentação por fator de
120Kotler, em 1967, defi

quase uma década ap6s, in
sistiram na necessidade de analisar as respostas do consumidor
a diferentes estimulos mercado16gicos. Todos procuravam detec
tar diferenças no comportamento de compra de um produto, para
verificar a motivação. Ora, para não incorrer em custos eleva
dIssimos, ao pesqulsar de forma indiscriminada os grupos que rea
gem aos fatores de marketing tais como ofertas especiais, quali
dade do produto, propaganda varejista, etc., supomos que a em
presa produtora haja anteriormente estabelecido um cri~~rio qual:
quer de segmentação de seu mercado. ~Assim, a reaçao a um ou va
rios ~atores de marketirig é vista, por n6s, mais como uma ativi
dade de controle mercadológico, dentro de uma estratégia adota
da, d~ que como um critério de segmentação a posteriori. ~ im
portante, para a empresa produtora, conhecer a resposta do con

-sumidor a um plano de marketing em um determinado momento, ou a
mudança do esforço de marketing ao longo do tempo, bem como a
frequência de consumo de uma determinada marca. Imaginamos, p~
rém, que já esteja definido o ,segmento a ser atingido pelo pr.2,
duto, ou será impossivel avaliar a resposta do consumidor.

120. Vide fls. 22.

121. Vide fls. 22.
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POder!amos sugerir, para finalizar, que se realize um estu
do comparativo entre os dados por nôs coletados e analisados, e
os publicados pelo IBGE, referentes ao Censo de 1980, cuja di
vulgaç~o infelizmente n~o foi feita a tempo de aproveitarmos p~
ra o presente trabalho. Acreditamos ser possível, entâo, esta
belecer o potencial do mercado de baixa-renda.

MERCADO E POLITICA GOVERNAMENTAL

Conforme coment~vamos no cap!tulo 11, a orientaçâo das au
toridades governamentais, no sentido de fomento à poupança ln
terna, complementada da externa, desembocaria na criaçâo, de no
vos empregos, tendo como consequ~ncia a geraç~o de sal~rios, e
uma elevaç~o no n!vel de consumo. Uma pesquisa realizada em
1970 pelo DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Sôcio-Econ5micos - nos d& a conhecer que cerc~ de 5 por
cento dos saLâr í os , na faixa operária, são gastos nas prest~
ç5es de aparelhos eletrodom~stico~. Supondo que este percentual
tivesse se mantido o mesmo at~ hoje ~ embora em nossa pesquisa
de campo tenhamos observado uma elevaç~o, na m~dia dos domicí
lios com renda familiar inferior ou igual a tr~s salários-míni
mos - poderíamos prever um crescimento no mercado de consumo de
eletrodom~sticos, pelo surgimento de novos consumidores pote~

! !: ciais dentro da classe oper&ria.
I

j:.
Al~m disso, diante das novas medidas de pol!tica salarial,i mantido um relativo poder aquisitivo (apesar de corroído pela

inflaç~o) das classes C e D, que significam de 70 a BO' por ~en
to da popu Laçâo brasileira, podemos supor que, para a faixa de
at~ tr~s salários-mínimos, está salvaguardado o mercado consumi:
dor de e1etrodom~sticos. No entanto, se o volume dos consumido
res potenciais parece conservar-se o mesmo, tendendo a crescer
no segmento de baixa-renda, a expectativa empresarial, com rela
ç~o a esta política, apresenta-se um pouco pessimista: o contro
1e exercido pelo CIP - Conselho Interministerial de Preços, pr~

i ticamente impede o repasse do~ aumentos maiores ccincedidos aos
que ocupam cargos de confiança', mediante negociaç5es diretas, ca
bendo aos e.mpresários a sua absorç~o.

Esse controle dos preços pelo CIP veio constituir uma das
maiores restriç5es_ao desenvolvimento do mercado de életrodom~s
ticos, para grande ~arte das empresas produtoras. Como analisa
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mos no capítulo lI, a liberalização do controle no início de
1981, de acordo com as previs~es empresariais, permitir~· uma re
cuperação.gradual dos índices de lucratividade. Isso não nos
parece~ entretanto, compatível com a política de baixos preços
que possibilitou o crescimento das vendas nas classes de baixa-
-renda. Muito pelo contrário, surge-nos uma dúvida: mediante a
elevação dos preços, que 'percentual desta faixa da população po
deria ser incluído no mercado consumidor de aparelhos eletrod~
mésticos? Fica como primeira sugestão para pesquisas posterio
res.

A partir disso, teria o mercado de baixa-renda possibilid~
de de arcar com o compromisso do financiamento, tendo em vista
a liberação total das taxas de juros nas empresas financeiras?

Dado que varlas empresas admitiram a possibilidade de virem
a alterar sua orientação, quanto ~ escolha do segmento a atingir
mais diretamente, no caso de supressão ou liberalização do con
trole doCIP, parece-nos impossível que uma determinada faixa
do atual mercado de baixa-renda não tendesse a dele se excluir,
em face da alta nos preços.

j..

Não há dúvida de que, dentro dos próximos meses, serao no
vamente verificados, sob a forma de elevação dos preços,osefei
tos negativos da liberalização do controle dos mesmos. Cabe no
tar, porém, que a de~erminação dos preços, a partir da economia
de mercado, corresponde; precisamente, ~ nova orientação gove~
namental, no sentido de fomentar a poupança nacional~ediante a
retração do consumo.

I '. ~'

Com efeito, a fixação de preços artificialmente baixos teve
como resultado imediato o incremento do. consumo. não podemos
esperar que essa medida possa melhorar efetivamente o padrão de
vida pois, na realidade, o crescimento repentino da demanda, oc~
sionado pela política salarial, fará com que os preços no vare
jo venham a explodir, com a modificação no controle do CIP.

o con~role dos preços, corno vem sendo exerdido, pode gerar
distorç~es que solapam até mesmo a política de exportação, pOlS
as empresas estariam obrigadas a manter, no caso, um preço mais
baixo que o do mercado internacional.
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Em contrapartida ,em função da forte redução de sua lucra
tividade, as empresas - no caso, as produtoras de eletrodomésti

f i . . ·l"2 -:-cos - -lcaram sem recursos para os lnvestlmentos. ~ Deste modo,
é bem pos~ível que, crescendo a demanda, aumente tamb~m odes
compasso entre a oferta e a procura.

Compreendemos, pois, que, a fim de combater realmente a ln
fIação -e não, apenas, ~s índic~s -, as empresas produtoras de
eletrodomésticos, individualmente o~ atrav~s da Abinee, venham
a pleitear preços mais realistas para seus produtos. O consumo
poderia diminuir, efetivamente, mas seu nível de poupança pod~
ria se elevar, o que, a médio prazo, pareceria saud~vel
economia do país, de acordo com as últimas diretrizes
das pelo governo.

para a
. .anunCla

A politica financeira, voltada para a majoração do nível
de poupança interna, estimular~ o dep6sito de maior soma de re
cursos, significando maiores econo~ias da população, e dos con
sumidores potenciais que passarao a comprar menos.
do governo que, em lugar de se vender televisores,

f intenção
geladeiras,

etc., surjam outras atividades, outros produtos, talvez mais ne
cessarlos ao desenvolvimento s6cio-e~on3mico do país além de
representar um menor grau de importaç~es, uma vez que boa peE
centagem dos produtos nacionais consta de peças ou materiais im
portados.I

/.

AS EMPRESAS E O MERCADO DE BAIXA-RENDA

Apresentamos, no capitulo IV, v~rias conclus~es quanto ~
r orri e nt a ç ao de algumas e.mpresas pr-odu t or-e s de aparelhos e Let r-odo

mêsticos com significativa penetração no segmento de baixa-ren
da.

A modo de resumo, diriamos que existe apenas uma preocupa
çao relativa com a satisfação de necessidades e desejos do con

i sumidor. Isto nos ficou patente pelo parco volume de informa

122. Vide nos anexos n9s 24, 25, 26 e 27, a fls. 265, 266,' 267
e 268, nas an~lises de balanço de algumas empresas produt~
ras de v~rias linhas de eletrodomésticos, a pequena varia
ção percentual nos lucros liquidos. Consideramos os qu~
tI'O exemplo~, representativos no setor.
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çoes quanti-quali tativas de que dispunham, a respeito do merca
do e do consumidor potencial.

As empresas que operam no segmento de baixa-renda, muitas
vezes preferem importar o padrão de vida de outros países, ao
invés de adaptar ou criar produtos que condigam com as necessi
dades reais do mercado. Conhecemos, e mencionamos anteriormen
te, que os consumidores da classe D agem conforme a hierarquia
d 1 de Mas low .123 . d t t - .e va ores Vlsan o os -en açao e status, malS que-
qualquer outra coisa, na aquisição de bens duráveis. Basta ve
rificar, por exemplo, que elevada percentagem dos seus salários
corresponde às prestações deeletrodomés-ticos, quando comparada
aos gastos com transporte, saGde, educação, etc.

.•.palses
-se concretizado através de segmentos elitistas (classe A

A penetração dos hábitos e costumes de outros tem
e de

pois B), e verifica-se cada vez mais acentuado no Brasil para
bens duráveis, especialmente os eletrodomésticos. Podemos pe~
saI', por exemplo, no liquidificador com dez velocidades, cuja
publicidade foi levada a efeit0 através de veículos de massa,
atingindo a numerosa população do segmento de baixa-renda.

J.
!

Concluindo, a não-orientação para o mercado de baixa-renda,
pela maior parte das empresas, parece-nos nítida, a partir do
momento em que os preços de eletrodomésticos mantiveram-se ele
vados, estando facil~tado apenas o sistema de crediário. Embo
ra muitas afirmem encontrar obstác~los nas restrições do CIP,
conhecemos que o índice de rentabilidàde, na maioria ?asprod~
toras, conserva-se alto.

I ~.

Fica, mais uma vez, patente a necessidade da pesquisa mer
cadoLóg i.ca nas empresas produtoras,. par-a correta veri f i.ca çáo

dos quatro O e dos quatro P, num esforço de adaptação às expe~
tativas e desejos do consumidor de baixa-renda.

123. Vide fls. l?
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Anexo n? 1

Contando com a-colaboração da Food and Agricultural Organi:
zation - FAO - o IBGE réalizouem 1975 uma pesquisa com muitos
obj~tivos, al~m do de planejamento do governo, e que se denomi
nou ENDEF - Estudo Nacional da Despesa Familiar. Os dados le
vantados, em sua maioria, referem-se aos orçamentos familiares,
focalizando diferentes aspectos, seja quanto à composição das
despesas correntes e global, seja quanto à estratificação por
classes de despesa, ou por grupos ocupacionais do chefe da famí
lia.

Para evitar desentendimentos quanto aos conceitos emprega
dos na pesqulsa, registramos algumas definições utilizadas pelo
IBGE, que constam dos quadros que analisaremos:

FAMíLIA - f o conjunto de pessoas - ligadas ou não por la
ços de parentesco - que participam da formação e utilização de
um mesmo orçamento, compartilham das refeições e habitam um mes
mo domicílio particular.

DESPESAS -:..'Todas as despesas, a menos que sej an. explici t~
mente identificadas como monet&rias ou não-monet&rias, incl~em
ambas.I '!-

bESPESAS MONETÃRIAS - Referem-~e aos gastos em dinheiro~

DESPESAS NÃO-MONETÃRIAS - As despesas não-monet&rias sao
iguais, em termos cont&beis, às receitas não-monet&rias. As re
ceitasnão-monet&rias correspondem a tudo que houver sido produ
zido, pescado, caçado, coletado ou recebido em bens (troca, doa
ção, retirado do neg6cio e sal&rios em-bens) e que, pelo menos
na Gltima transação, nao tenha passado pelo mercado. Tamb~m foi
incluída, na receita não-monet&ria, a diferença entre o valor
de mercado dos objetos feitos erricasa e o custo da mat~ria-pri:
ma e serviços necessários à sua confecção. q aluguel atribuído
à casa pr6pria ou cedida foi o Gnico serviço considerado na re
ceita não~monetária.

DESPESAS CORRENTES - Equivalem às despesas de consumo acres
cidas dos impostos pagos e das contribuições trabalhistas e de
previd~ncia social~
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DESPESAS DE CONSUMO - são todos os gastos realizados pela
família com alimentação, vestuário, habitação (aluguéis e taxas".
manutenção do lar, mobiliário e artigos do lar, aparelhos e equi
pamentos, artigos de limpeza), higiene e cuidados pessoais, as
sist~ncia ~ saGde, transportes, educação, recreação e cultura,
fumo e um grupo residual (t~ansfer~ncias, cerimônias religio

,124sas, etc.).

Despesas Anuais de Consumo por Fam!lia Versus Despesas
Com Aparelhos e Equipamentos do Lar - 1975

MINAS GERAIS E EspíRITO SANTO

VALOR %

Despesas de consumo 17014 100,00
Aparelhos e equipamentos do lar 391 2,30

Refrigerador 52 0,31
Fogão 33 0,19
Máquina de Costura 30 0,18
Televisão 121 O, 71
Rádio 106 0,62
Outros equipamentos do lar 49 0,29

-

BAHIA, PARAíBA, PERNAMBUCO, ALAGOAS, SERGIPE, MARANHÃO, PIAUí,
CEARÁ E RIO GRANDE DO NORTE

VALOR %

Despesas de consumo 10762 100,00
1------

Aparelhos e equipamentos do lar 267 2,48

Refrigerador 35 0,33
Fogão 23 0,21
Máquina de Costura 19 0,18
Televisão 72 0,67
Rádio 93 0,86
Outros equipamentos do _lar 25 0,23

124. Anuário Estatístico do Brasil - 1975. Seciretaria de Plane
jamento da Presidência da RepGb1ica. fundação Institutõ
Brasileiro de Geografia e Estatística.
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RIO DE JANEIRO

VALOR i.

Despesas de consumo 28632 100,00
Aparelhos e equipamentos do lar 849 2,97

Refrigerador - 119 0,42
Fogão 55 0,19
Máquina de Costura 44 0,15
Televisão 293 1,02
Rádio 204 0,71
Outros equipamentos do lar 135 0,47

SÃO PAULO

VALOR %

Despesas de consumo 28013 100,00
Aparelhos e equipamentos do lar 853 3,05
Refrigerador 102 0,36
Fogão 72 0,26
Máquina de Costura 49 0,17
Televisão 308 1,10
Rádio 183 0,65
Outros equipamentos do lar 139 0,50

PARANÃ, SANTA CATARINA E RIO GRANDi DO SUL

VALOR %

I Despesas de ·consumo 20179 100,00-
Aparelhos e equipamentos do lar 566 2,80
Refrigerador 80 0,40
Fogão 64 0,32
Máquina de Costura 50 0,25
Televisão 182 0,90
Rádio -- 117 0,58
Outros equipamentos do lar 75 0,37

Fonte: Anu~rio Estatístico do Brasil - 1978
Secretaria d6 Planejamento da Presid~ncia da RepGblica
fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Nota: Não existem r-e spect í voa dados referentes a Rondônia, Acre,
Amazonas, Roraima, parâ, Amapá, Hato Grosso, Goiás e Dis
trãto federal.
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DESPESAS CORRENTES, MONETÁRIAS E NÃO-MONETÁRIAS, ANUAIS
POR FAMíLIA, POR CLASSE DE DESPESA CORRENTE DA FAH1LIA
REFERENTES A APARELHOS E EQUIPAHENTOS DO LAR- - 1975

RIO DE JANEIRO

1 2 %
,

Henos de 4500 3226 27 0,84
De 4500 a 8999 7019 126 1,80
De 9000 a 15799 12463 357 2,86
De 15800 a 22599 13968 623 3,28
De 22600 a 31599 26657 724 2,72
De 31600 a 45199 37651 985 2,62
De 45200 a 67799 54592 1521 2,79
De 67800 a 134799 93047 2819 3,03
-Mais de 134799 211894 4162 1,96

TOTAL MÉDIO 31748 849 2,67

SÃO PAULO

1 2 %
-

Henos de 4500 6282 118 1,88
De 4500 ia 8999 12480 339 2,72
De 9000 a 15799 19128 597 3,12
De 15800 a 22599 26564 752 2,83

;

De 22600 a 31599 37449 1067 2,85
De 31600 a 45199 54294 1550. 2,85
De 45200 a 67799 77467 2305 2,98
De 67800 a 134799 106907 3145 2, 9/~

Hais de 134799 203019 If590 2,26
-

TOTAL H~DIO 30467 853 2,80
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PARANÁ, SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL

1 2 %

Menos de 4500 3360 26 0,77
De 4500 a 8999 6936 107 1,54-
De 9000 a 15799 12236 258 2,11
De 15800 a 22599 18977 507 2,67
De 22600 a 31599 26716 710 2,66
De 31600 a 45199 37193 1067 2,87
De 45200 a 67799 54343 1611 2,96
De 67800 a 134799 91217 2930 3,21
Mais de 134799 186623 5427 2,91

TOTAL MÉDIO 21442 566 2,64

! ~:

MINAS GERAIS E EspíRITO SANTO
,-

1 2 %'

Menos de 4500- 3008 29 0,96
De 4500 a 8999 6682 97 1,45
De 9000 a 15799 10117 182 1,80

De 15800 a 22599 13400 320 2,39

De 22600 a 31599 18796 490 2,61

De 31600 a 45199 26523 610 2,30

De 45200 a 67799 36993 874 2,36

De 67800 a 134799 54549 1285 2,36
.

Mais de 134799 117568 2368 2,01

TOTAL HEDIO 18048 391 2,l7
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NARANHÃO, PIAUí, CEARÃ, RIO GRANDE DO NORTE, PARAíBA,
CO, ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA

PERNAHBU

1 2 %

Henos de 4500 3030 32 1,06
De 4500 a 8999 5588 72 1,29
De 9000 a 15799 7823 119 1,52

!

De 15800 a 22599 10075 202 2,00
De 22600 a 31599 12046 278 2,31

De 31600 a 45199 14678 351 2,39
De 45200 a 67799 18682 570 3,05
De 67800 a 134799 26651 803 3,01
Hais de 134799 60593 180 !~ 2,98

TOTAL HÉDIO 11315 267 2~36

Fonte: Anu~rio EstatIstico do ~rasil - 1978
Secretaria do Planejamento da Presid~ncia da Rep~blica
Fundaç~o Instituto Brasileiro de Geografia e EstatIstica

. Notas: a) nao existem respectivos dados referentes a Rond~nia,
Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Mato Grosso,
Goiás e Distrito Federal.

b) 1 = Despesas correntes por classe
2 = Despesas com aparelhos e equipamentos do lar
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Anexo n9 2

Processo de Cálculo dos Gastos com
Prestaç~es de E1etrodom~sticos

Consideremos os informes referentes ao nGmero de fam!lias
entrevistadas que pagam prestações mensais de eletrodomésticos:

GASTOS COM NÚMERO DE
PRESTAÇÕES RESPONDENTES

nada 271
at~ 500 49
501 a 1000 42

1001 a 1500 14
1501 a 2000 14
2001 a 2500 2
mais de 2500 2
sem informação 6

T O T A L 400

Grupando os dados correspondentes ~s fam!lias que efetiva
mente incorrem em gastos com prestações de eletrodomésticos, ob
terfamos a seguinte tabela de frequ~ncia:

GASTOS COM NÚMERO DE
PRESTAÇÕES RESPONDENTES

O a 500 49
501 a 1000 42

1001 a 1500 14
1501 a 2000 14
2001 a 2500 2
2501 a 3000 2

Podemos apreciar que a ma i.or' concentração se apresenta nas
classes súperiores (quanto menor o volume de despesas, maior o
nGmero de fam!lias que t~m gastos com prestações de eletrodomés
t í.cos ) .

Uma forma maís sintética de apresentar os resultados obti
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dos nesses dados ~ a medida da posiç~o do valor 'central,
empregada a m~dia.

mais

Sendo:

x.I. = ponto m~dio das classes representativas dos gastos
prestaç~es de eletrod6m~sticos;

com

n ..I. = frequência da classes correspondente ao valor
de famílias ou respondentes);

x.I. (número

x = m~dia dos gastos com prestações de eletrodom~sticos;

h = numero de classes,

temos que a express~o da m~dia de despesas com prestações de
eletrodom~sticos ~ dada por:

6

~
n· x·1. ,I.

i=l
x ..•

6

2 U·I.

i=l

..•No caso da amostra por nos pesquisada, temos: ,i

49 .250 + 42 .750 + 14 .1250 + 14 .1750 + 2 .2250 + 2 .2750
x

49 + 42 + 14 + 14 + 2 + 2

95750
123

778,46x

Assim,cada uma das fam!lias, que est~o ,pagando eletrodo
m~sticos, gasta, em m~dia, aproximadamente Cr$ 778,46 por mês.

Ora, conhecemos a distribuiç~o geral das farnfliasentrevi~
,

tadas, por nível de renda, lembrando que 0 valor do sal&rio-mí
nimo em S~o Paulo, no per!odo da coleta de dados, era de Cr$...
2.268,00.
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CLASSE DE NUMERO DE %RENDA (s.m.) RESPONDENTES -

ate 1 57 14,25
1 a 2 154 38,50
2 a 3 189 47,25

T O T A L 400 100,00

Mesmo que todas as famílias estivessem incluídas na faixa
!

de renda mais elevada, o que não é verdade, mais de 11 por cen
to do orçamento familiar estariam sendo gastbs emprestaç6es de
eletrodoméiticos, em média .

•
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Anexo n9 3

DIÃRIO COMERCIO & INDúSTRIA
10.12.1980
p. 3

,

E precísoreordenar a economia
~ o seguinte', na integra. o documento sobre J.

suuacão econômica atual do Pau. elaborado pela
i Hesn e entregue ontem em Braailia ao ministre do

Planejamento.

A SITUACAO INTE!'INACIONAl

Dcsd'c o inicio dos ano-s 10 a economia mundial
vem-se caracterizando por seu desempenho cada
vez mais mstáve! e sempre mais distante dos pa-
drocs de normalidade que determinaram sua (Vo-

h;çlo a partir do pós-gerra, A ordem rnonctària,
abalada. desde os acontecimentos de 197t, com a
Ialêncra do acordo de Breuon woocs e o fim da
ortodoxia do sistema. esta hoje ma i') desordenada
do Que nunca. A desorganizacáo do sistema fi·
nanccirc internacional e o rápido crescimento,
oestes úlnrncs anos. da divida externa dos países
em desen v ol v rmenro não exportadores de perró-
leo. hoje j.i ultrapassando a case dos USS 300 bi-
lhões. são. talvez, os indicies mais evidentes da'
in-tab.Iidade resultante. Mas convem notar tam-
ocrn o não menos rápido agravamento da infla-
ção. cujo índice. desde a quebra da ortodoxia do
sistema mcnerario. já aumentou. em média. neste
grupo de países. pelo menos sele vezes. Ate mes-
mo no", paises indu\lrialil.ados mais desenvolvi-
dos, curas moedas eram relativ amente estáveis.
em media os níveis de preços ,mais. que duplica-
ramo

BRASil

o Brasil, que tem pautado ~ seu desenvolvi-
mente' por uma crescente irnernacionalizaçâo de
sua economia, tanto através do comercio exterior.
como do afluxo de capital financeiro e de risco. só
poderia estar entre os primeiros países a sofrerem
o impacto imediato desse desempenho nada orto-
doxo das demais economias e dê! consequeute de-
terioraçâo dos padrões convencionais de comercio
de-pagamentos. A conjuntura atual. também na-
da ortodoxa. de nosva economia, apesar de (<10
preocupante quando vista isoladamente. não i: se-
0•.'0 a expresvãc norma! dessa anormalidade con-
juruural muito mais ampla em que ela eSPI inseri-
da.

Além disso. num pais corno o nosso. no atual
estágio. em que as dimensões social e politica já se
contam rambêm CO!!IO objetivos maiores do de-
senvolvirnento. as condicionantes internas do de-
sempenhc da economia têm grande expressão. 50-
bretudo se se'considera a Ile cibilidade maior que a
pclitica econômica precisa rnauter , para que o
controle de um devcquillbrio que e apenas mone-
ràrio rião resulte numa L'lIWI. .:\c·éô,:, de dese-
quilibr:o. C$!3 de cunhe .• real e muito mais grave,
que seria a recessão gcner alizada e o rnacrodcsern-
preto. -Apesar de mais rápida e bem menos com-
plcva. uma solução deste tipo par'l 0<:'nossOS pro-
blem.:l~ cquivaicl ia a convt:ncr em um fim o que í:
3;>r.:nas um meio para a ..:onsecw;ão de objeli~os
mais amplos. que: não são.apt.:"nas econômicos mas
sociais e polílicos lambem.

ESTRANGUI.AMErlTOS
INTERNOS E EXTERNOS

A eSS3 eomrlexibilidade da prol:-kmá[ica nacio-
nal soma·se a ncccssidJde de DrO'i~eguir tratamen-
10 adequado :i economia face ás mudanças e:m
curso lia e:SUulura da produç;\o mundial e do co-
mércio inttrnacional. A nC(cssü.lade d~ novoS re· -

i cursos para in\:estimenlos. 50breludo na ârea
energt:tica e na produç.lo primaria. ~~ríco'a e mi-
neral. que se somam a proz,ramJs definidos por
prioridades anrig3\ a in:u.!iilvej .•, contrapõe-se
agora uma limitação mlJill."l maIor ao ingresso de
novos rC\:ursos e,ú;! r.llS.

Durilnle muilOs·arHJ';:' ';ohenu:d do déficit em
conla çorrentl! pelo i~S"((-",..,' expres"i~o de capillis
j)ri\..!Jos de t:mpre~tml('''i no'j p<rmitiu suSlem.Jr
ni\(.~is mais a!lO~ tlc in' ~~Iilllcnlo~, s~m lIeces~ida-
d~ de comrrimir en~ dr:ml'iia o consumo. ~las,
com a.ordem nwneráríJ ('r11crise (c. com ela, todo
o SI51cma finíllh.::dm internJciunall. essa norma
.:omagrada terâ que ,>climit.u. por algum tc;nyo
pelo menos. a u;lbs poucas fllrmas de movimen·
tos aUI,:,nomos de: c,lrilll ~, pOIS. a aílu\os liqui·
dos m~noJres. t.!e rC:l.:ur$OS ext~rnOli. por ·<.:on':oe~·
guinu .J~rar e:q1e(l<l.tins de luc.ro investindo
mai$, con[.H m~;~ eom nossos pr0prios recursos
r~Ji$. para sustentar ao m('nos o ni\cI mini mo in-
disp("nsa\el de: in ..•.estimenlo~ nas di~er~:;~ .frentes.
é uma impo'\i..;j,Q j;i agMa iir.pO':ilergavei.

RECESSÃO NÃO € INEVITAVEl
TCItlO~ pui~ de ((.~onhe\;a que: o quadro da ec~

nomia de!me3do para os :InQ) \·inr.h.lul ~)s jâ n:1o
dei,,:, margem· a dú .••.idas nem úlOte~laç"C\. Os.
anlJ\ que s-= 3\·itinham njo Icr:\O ~)r que ser de re·
troceUl), rccessJo ou mC"rnO de imtabílidade
",.tiol do ~uc a que já e!loialJ\o~ \!\(':1w~) ne"la ('}"oe
de: t(3l\,i.,:.\.l e 3IUS!õlnlCIIIOS na orJem ('\:ollÓmi':1
m!c:rn:h:lonal. Paf3 15'.0. ('nlrCI;líH0. maior e~for-
N de proJuç3.o tcrol .que ser exigido e sacrifidos

maiores terão que ser suportados por lodos os
segmentos da sociedade. nos limites do evíorço de
moducão c de capacidade contributiva de cada
cual. Pelo que nos e dado concluir do amplo diá-
bgo que vimos mantendo. nunca se [a 13.0neces-
'ária, como neste momento. a unda da nação do
{,sforço comum para superarmos com hilo estes
lJnOS d.ifi':::eis que eSl10 peta frente. Reivindicar
com racionalidade. consumir com parcimônia,
importar somente o estritamente necessário e. aci-
ma de tudo. produzir mais para o mercado exter-
no - eis iU grandes linhas do caminhe mais viável
que vemos diante de nós.

ESFORCO PARA EXPORTAR

Exportar ou sucumbir. esse bem que poderia
ser também agora o nosso lema. Talvez seja uma
e:\DrC~\j,o dura demais, mas exprime com realis-
mo a urgência que ternos de minimizar o máximo
pcssb el o nesse dcficit em conta corrente - uma
ação que não depende de nossas vontades somen-
re, mas que há de ser uma ação conjunta, em que
::I. indispensável cooperação internacional não hâ
de Ialtar, Sem um aumento mais significativo de
nossas exportações e alguma ccntcnçác adicional
das importaçõc s, viz expansàn e rcdirecionamen-
lo da produção, mas lambem pela contenção do
consumo. c Ilusória a esperança de podermos as-
segurar uma taxa de crescimento que seja com-
pativel com o objetivo maior de estimular a absor-
ção de mão de obra em atividades produtivas c
manter o nível de emprego, Ior a dos limites da re-
cessão e da intr anquilidade SOCial.

EMPREGO, O PONTO ESSf.NCIAl.

Desse objetivo maior não podemos abrir mâc.
A sustentação de nivel razoável de emprego, sob o
aspecto conjuntural e. sob o aspecto estrutural. e-
encaminhamento de novas inversões prioritaria-
mente para atividades mais intensivas em mãe de
obra. respeitadas as prioridades setoriais e: regio-
nais de investimento, devem consubstanciar o
de.ignic primeiro da polhica econômica. Mals
que pelas lJ.U'Õ de expans.iu do produto. e pelas
taxas de geração de emprego, em cada região, se-
tor. ramo de atividade c empreendimento, que
cumpre avaliar. sob o aspecto social. o desemce-
nho de. .a potiuca. E e oportuno frisar que a livre
inicianva representa em torno de 880"0 do volume
de empregos no Pais, sendo ..•.ita! par a a nossa eco-
nomia que continue lendo urn bom desempenho.

;\"0 setor de rransforrnacao ê de se esperar ex-
pansão mais rápida nos ramos manufatureiros
agroindustriais mas. eru cornpcnsaçâo, crescimen-
to menor em ramos ripicos da produção urbano-
ir:dustrial.

PAPEL DAS MUl TINAC10NAIS

Nes'ies outros ramos manufall1reiros. em que a
pre~ença da empre~a multinacional é significati ..•.a.
deve esperar-se. p()f(anto. empenho maia no es·
forço comum de n.,orraç;1o. como meío de evitar
desaet:!eraçao e.~,"essiva rI~ produç<i.fJate aqui vol-
tada para o mer~ad.o d0mêQico. t":ilo só a produ-
ç;lo que em pane estara comprometida pelo ine\,j-
ta~·cl debilitamcnlo da demanda imerna como,

. por outro lado~ e!>sas S::!.l) ati\·i~1ades ond<: se eco·
centra, nos cC'nlros urbanos maiores. parcela não
dcsprczivel da mão de obra empregada pela indos.-
iria.

A píl.rticip:1ção da empre-:;3 multinacional ma-
nu{ature;ra no 5:t.nC'<:!m<!nlO de nossas contas ex-
lemJS rode Ser, aliãs. dl!cisiva. Por di$pore:m cs-
\<IS etnpre.s3S de canais mais di...ientes de pene!ra-
ç;;,o n() mercado internacional. e inque'ltlonãve:l
sua capacidade de contribuir Dara o melhor de-
Stmpl!nho d~ oos •••.1.S exponJ.côl's indusniais. E
pode ser maior essa conlribuiçào se se dispuse-
rem, como e~po:(amos. a negoôar a com:rrs.-'l.o em
capit.ll próprio dt: seus empré\limos conlraídos
em moedas C'Strangeiras, hoji: em (orno de USS 14
btlht\es.

~esle e:sforço de redirecionamento da econ~
mia. também a solidariedade e o apoio lJo sistema
rin~nccHo ni\) poderâo (alia •• pela importância
de que ~ revcst<:m. nas moderous economias. as
a1Ívidadt:s de i:1[crmediJ.çáo. O em'oh:irnento do
capilal fin,'ln .•.dro em ;ltlvid'lIJc:~, do: risco i: um as-
pecto d~ fundamental import,tllciJ. Como qual·
quer ouir3 (orma de capll:t1. ~ua ap!i(aç;lo deve
C'WH tambem' sempre direcionada rara o oOJeli\lo
Kl<ial do emprego. E<;w l.:oooi.;:.Io C:ba~i":l para o
dC"\cn\'olvirnento equilibrado di) .~i.\{(:m••e~onômi-
co de livre emprcs3 e, ao longo prazo. até mesmo
pcu:! sua srobre\ivenda. TéI\Ja\'iJ. li condi.;lo nJ.o
~ ~ul!lDre se a rcmuncl'aç:lo rcal d:l"O;Jp"~<lçóe:s fi.
nan..:eiras pur:lS, sobrclUJo qu.lndo Isenl3S de ris~
(o. supera siSlemati .•.amclII~ :li dc in\'('~timcntos
(eal'.i tlT\ ativiJadc\ direta llU indiretamente gera;
dOla~ de proJuçj{) ((mprego. :"\:10\Cria le(o:nen·
d;).\(:1 que nü\"amente os e:\('lkw(s LI.at.'\:(\f1omia
se c(\ncentra~e:m e:~c1ustvamente no capital finan-
ceirO.

lnfinldos 0:1 Itmllts Implos do probltml c Of
obleti\o"o'li de puliti\'1I ~m ~u., linhas ltnb. UM
I.:ont ~inltlil:Jr all(umu dirtlrilts m:Ji\ t)pt,('in •.
u.~ de pulilica ecnnámica, ttndu em "bota O) .Ju,,"
tamenros ntcts)irius nl produçio f no consumo
lirf'ltdos_

ESTRATEGIA INTERNA

Quanto aos setores domésticos da economia.
em umcse. a estratégia eccnômica precisa conju-
gar Ires aspectos que são fundamentais para o,
ajuslamenlos necessários:

- administrar a economia com oobíeuve
explicitu de sustentar a taxa necessária de expan-
são da oferta de: empregos:

- gerar maior vclume de exportações c. subsi-
diariamente. de produção substitutiva de impor-
(ações. de modo a tornar supcravitána. o mais ra-
pidamente: e no montante maior poss; ..•.et, a balan-
ça comercial;

- direcionar os noves investimentos para au-
vidades que atendam .i necessidade de ocupação

. mais intensiva da forca de trabalhe, respeitadas as
prioridades setortaís e regtcnais.

Tal estratégia implica não <;0 manter as pricri-
dades de investimento já definidas como reforça-o
las com medidas imediatas visando:

_ a redirecionar anvidades e programas que
não sejam de alta prioridade econômica ou social
e cuja contribuição para a ger acâc liquida de divi-
sas seja nula ou negativa:

- concentrar os investimentos do Governo
nos projetos de -nais curta ma-oração. principal-
mente nos já e:m execução:

.:.. a induzir investimentos que: se caracteri-
zem, de preferência, pelo seu alto coeficiente de
geração de empregos ou cuja produção esteja di-
recionada principalmente para o mercado exter-
no.

. SETOR EXTERNO

A experiência recente deu mostras suficientes
de que a dcsvalcrizaçâc cambial, corno insrru-
mente de fomento das exportações, só tem efeito
nominal e, arada assim. de cuniwimo prazo. Em .
lapso menor do que se presume. a vantagem se ex-
tingue porque os cllSIOS dos insumos que integram
a produção para exportação são afetados de ime-
diaro e na mesma proporção e, numa segunda Ia-
se. Iodos os demais custos. ~ão estando a taxa de
câmbio gencr alizadameme defasada. o resultado
final pua a economia nacional e sempre: negativo,
seja pela pressão que acaba exercendo sobre o
nível interno de preços ou pelo ônus que impõe às
e~preSJs com passivo a saldar em moedas estran-
genas.

Qualquer insinuação de outra maxldesvalorí-
zaçáo da moeda naóonai deve: s.er. pois. descarta-
,da em definitivo. Para r~~!illlir a margem de c-orn-

. peüç;Io das e~ponaçõ('s de b~ns e: serviços, com-
prometida Que ficou com a. pràtic.: de prdi:tação
da correçáo cambial. uma po!iti.:a realista de rea-
jUS{('} deve ser praticada d~ ora em diante. Alem
disso, enqua.nto o dcsen~·oh·imento industrial do
Pais nao estiv~r com,o!ida::!o, de qualquer forma -
ha\·era ramos manufalu:-eiros que n:1o podem dj~-
pensar a compensação dos custos mais allos dos
seús insumos, alfa..-es de: mecanismos adequadOS t
especí fico'i de incentivO as suas exportações.

A nível de grupos de produtos, os limiles
pos:;iveis de con:er.çJo das impor!J.çOes já est10
praticamente esgotados., a curto {"razo. Mas a
ní\·t:I de produtos esp.:c:ificos. principalmente de
produlOs intermediários e componentes de pr()tju~
Ias. ainda hit reconhecidar.1enlt amplJ margem de
subsliluiçeto pos~i ••.e1. A participação ('onjunI3 do
Governo com as enlidad~ e a\~cx:íaçóes de classe
da indústria. na idcntifica.;ão da -cferla inte:rf1a de
similares e no controle sc!e:i\'o da importação des-
ses ilens. pode ensejar ainda e~onomia adicional
palpável dc divisa,.

A FIESP E A SOBERANIA NACIONAL

Em confronto com is!.O. parece·nos ínade:tlUa-
da a discus.~.1tJ em torno do recurso do fMI. Este
só se justificaria na medida em que tran~forma-
ç~es signifie3li\·as no rôJncion.!mento d:s$.e orga-
nismo permi:is~em a ele It\:H em conta as e~p("d-
ficidaJes de: economias em de~c:n\ol .•.imen[o como
a do 13ra~il, n;lo pode:;do 3. r"aç';o brasileira
submC:ler.se á onodo)\il c:conômü:a que interessa
apenJs aos paise\ a!lamen;( jndustriallzados.

Em sintC'~e. (SIC é o pcn'zmrnto da índú\tria
pauli~la perante a dificil conjunlura I,;om que nos
dcfroOlamos. con~cienl~ do papel que rcpcesen·
L.'\n:tJs n::t.so~iedJde 1J1êl'.llleH~. •

Em face: dlS d.rl~utd .•J('.) que se apre~n{am •. !
consideramos que o~ ~:rlticios que dever10 S«
suportadlJ~ nus pró\imO\ anos s()mente ser.3.o '
compen~.,jos \e a. Naç.1Q bIJ'itleirl. stIH pnvilc- ~
&ios e $em ptivilegi;do1.. cnfre"'ar e determinu .
seu futuro. pr(\(rvando O ('rnpreiO e: a s.obuania
nacion:tl.
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Anexo n9 4

Teto para reajuste
será..de 20 mínimos

BRASluA - 0, rninívros ~llIrilo Macedo. do
Trabalho. e Delfim :'\~H).do Planejamento. entraram
em acordo sobre av mudança ..•que deverão ser imro-

I duzidas na política salarial . .A propovta será uorovada
amanhá na reunião do Con« ..lho de Descri voh uncnto
Econômico e. em scgujda, o presidente d.l República a
encanilnhar á ••••• "1b forma de projeto de: lei. ao C0n-
grt..~~"l!'4adonal rara ser examinada. em regime de ur-
8t:ncia. vísando a 'iUJ. aprovacão ainda esre ano.

IR acordo ':001 a propovta. J atuat politica salarial
será mantida para 0\ trabathadores Que ganham ate t 5
\31ario'i minlmos c Que r~r(t:~~nta\1l '1S. 18 do lO!<:I1 da
População Lconomicamcnte Ativa - PEr\. Não-
A~rkola. O~ empregados que ganham entre 15 c 20
salàrios-rninimov. que representam O.ó~a·o da PE..\
~~lo.Af!rk()la. terão reajuste acumulado ate 15 mini-
010\ c mais 500:0 do I~PC sobre O valor restante. Para
os que ganham maiv de 20 salários miuimos, seja qual
for C'IC valor. 0;10 haverá reajuste para a pane que ex-
ceder Oli:O mínimos.

Desta forma. serão atineidos pela~ mudanças
arvovirnadamcntc Jib mil trabalhadores, que rcpre-
sentam 1.K~uo da P[A Nêo-Agricole e que recebem
13.610"'0 da mav,a -alartat.

O ministro \.1urilo Macedo, ao anunciar ewas rnu-
danças, garauuu que o reajuste salarial continua sen-
do semestral e G!1II1Jmali";0 para It\do\ 0'\ trabalhado-
res. :\;,'ll' CSI~ acertada ainda a data da entrada ern ...i-
gnr da nova lei salarial. ~I:h:~d() di ••se que defende a
sua entrada em vigor <J partir da data dos reajustes das
ducrcrues catcgoriav prof .•."ionab, DC-,13 forma. to-
da'\ as categorias í'lro(isc;iün~1is rerao tido doiv reujus-
lC''i salarlais scrncstrais de acordo com LI lei 67ll~. antes
da cnuada em \ i!!OT da no- J lei. Na prop0\tJ elabora-
da pela Secretaria do Planejarncruo. ;]!-. 00\;)." tabelas
de rcaju-te -,Cn~rJiiam em "igor ~I) dia, JrO~ a aprova-
.;<'10Pc!D Couçrc vvo. O mini-aro. no cnromo. acha que
com a entrada em \ igor em .\0 dias, a ·lei rcgularncu-
rando esta nO\3 política salanal terin qUI: av-aliar uma'

, çeric de rcaju~lc\ para as diferentes categorias. para
não cometer de-igualdades.

! .

I
· "E:St3\ mudanca-. não têm nenhuma cvnrcssão em
termo ...•de ((\Il1N~t.'.:i müacan". cararuiu ~t;.l~cdo. A
razáo para a mudança. I.:lllblat3(ta crn estudos que o

i ~tini'li.:rio do Trabalho devera di\ ulçar povtcr iorrncn-
; Ic.:r(~ia rotatividadc entre " ...•trabalhadores de altos
~salàrio- 11Tl~!i, de 15 ':Jljrit.h minirno-) no setor de ser-
\i.;p~.principalmcrtte aQUI::I"" empregados ern agên-
da~ de publicidade.

: Ali: o final da semana p;lc,'\.3da. Murilo Macedo de-
, r~~dia li: pn~i~i.iu de que a polluca ~,hJTial só deveria

ser rnodilicada rara aqueles que recebessem mais de
25 salários mtotmos. '

"Quando enrramos nara a negociação. eu e O mi-
nistro Delfim Neto fomos di~po!\tO'i a ouvir os arsu-
mentes da outra pane com lealdade". explicou-se
!'..lurilo Macedo para jllQificar as mudanças de sua po- .
sição freme li r-oluica salarial. Ele não explicou, no
entanto. quais teriam sido 0\ argumentos do ministro
Delfim Nero, para Ievà-lo a mudar de opimào. Um
do •• avscssores de Macedo lembrou que Delfim iam-
bem defendeu o reajuste zero para quem gJnhas'Se
mais do Que sete salarios minirnos. Admitiu que o pro-
blcma das empresas evturats Que estão com dificulda-
des rara pagar o reajuste semestral ao seu pessoal e as
pr~~•.•\~C')dov governadores que se e-;I;lo recusando a
obedecer a atual política salarial renarn influenciado 3
adoçao dos novov II.'IOf> de reajuste. , .

O ministro do Trabalho disse ainda que de vera
conversar com as lideranças do POS para rCJlil.ar al-
guns acertos c dar algumas cxplicacões, Ele acredita
que. quando 0-; parlarncntarev tiverem conhecimento
do pequeno número de: assatartados que Sê,<10atingi-
dos e dos problemas da rotauvidade que serão resolvi-
dos, eles 0;10 terão dificuldade em apoiar o novo pro-
jeto do GO\ erno.

r\ questão da urodutividadc não seca alterada.
poi v o Governo cvtá convencido de que as categorias
profi •••.•ionais jú entenderam !'ICU mecanismo e que O

seu cálculo e assunto pala economistas e in~lituto:i de
pesquisa.

,A notícia segundo 3 qual O salàno mini mo seria
reajustado em apenas 2~(J,·c.e não de acordo com o
I~PC; nüc foi confirmada por Murilo vtacedo.

r\ titule de evercicio. a Assexsoria Econômica do
Ministerio do Trabalho calculou qual seria a perda se-
rne-arat c anual do valor nominal do sataric cos em-
pregado:'> atingidos pela modificação, caso o I;\PC
íosse de 400'·0.

Faixa
'\I.::~IIS.\r.
D.~~()a ~5S.~t _.
Dc~;aJOS.\1.. .
D<lOa); 5.\1.. .
0<3; 3"0 5.\1. .
De JO a J5 S.~1 ...•..•.....•

Perde no
Setncut«

J.61J,o
9.40"'0

11.('1°-=0
1-l.9'r.o
t6.6mo
19.0010

Perda
ao ano
9.Jr.o

19.-;0:0
2h.8"i>
J~.O'J:o
~.O"=O
"'1.60:0

Se a "0\'3 politica salarial ror aprovada pelo Con-
gresso Nacional. o cálculo do reajuste deverá ser reuo
de acordo C0m a ~~guinl'-: tabela:

r-,. ; ,; VALOR A SER ACR ESCIDO AO SALÁ RIO
. !.,I. 1\(<3S.M .....•.....................••..........

\
' De l.105 .•\I. •.............................. ···

\

. D<IOa15S.M , ................•....... ··..l~al;J~~~l~.::::::~:::::::::::::::::::<:::::

110", do Iz.;PC
0.30;. x INPC x S.M.
2.3'. x l:-OPC x S.M.
6.8~, x I"PC x S.M.

16.8% x INPC x S.M.

o ministro Murilo Macedo esclareceu que nãoestá
prevista a negociação p3.r3 os trabalhadores que ga-
nham mais de 20 salários (na pane que exceder esse
valor) mas que esta negociação podera exi)tir. "Os
empregados QUI! ganham mats de ::0 salários rnlnimos
atenderdo ás leis do mercado. As empresas que podemI pagar um melhor reajuste pMa o. ,cUS empregados se-

+ 100'" do INPC
80". do ISPC

+ 50"'. do ISPC
.•. ZCrt.>C7o do J~PC

guramente o farão para não perdê- lo para ~US '00-
correntes", explicou o ministro Murtlo Macedo.

A titulo de exemplo, a Asscssorto Econômica do
~ini~ti:'rio do Trabalho calculou Qual seria o reajuste
semestral dos trabalhadores da'S várias laíxas salar.ais,
CJSO o I:"'JPC rOs)C dr:40"r'o. co salário rninimo iguu,1 a
CrS4.1.l9.60. .

REAJUSTE A SER SO.\lADOAOSALÁRIO

A'ClS.M .....••••••..•.•••••.•.•.••.•.•• ;...... 44'"
Dch 105.M. .......••.......••.•....••....•..•.•• 40'"
De IO,;i 15 S,~t. .••• •.••• •.••••••••••.•••••••••••••.• l~ra
lXl'J:OS.~1 ...•...•.•.•.... ~'•.........• .:•...... · ~or.
M.i."" 10 S.M:,' •••••••••••••••• ;.: •••••••••••.••• · .. 00•••

doS.1l~tio
do satanc .•. Cri 4«i~,9'
do \'l!Mio .•. Cri J.:~11.6j
do :.a1:uirJ '. Cr S 11.':MI.91
do salàric +'l:rS :7.8.5.31

hlO c. qualquer pessoa ~;II\handl' mailJ tJ~ ::!() ~aI3·
rio!' mhJirno~. M'ja ~ual rOI o \o.llor ut..'~I( !l.Jljdü. Icria

dirt:lIo. rdJ nO\'a lti. a~nas J: um r(~lJu'\',C:fi:\o d\· CrS
21.885,31.
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DIÃRIO COMeRCIO & INDÚSTRIA
13.11.1980
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Resolucãon.oõãl
~

"li ° ., }I teumma O reuu or

i··

Esta é a íntegra da Resolução n.o 651, divulgada on-
tem pelo BC:

"O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9.0
da Lei n.o 4.595, de 31-12-64, torna público que o Conse-
lho Monetário Nacional, em sessão realizada nesta data,
tendo em vista o disposto no artigo 4.0, incisos VI, VIII,
IX c XI, da referida lei, e nos artigos 2.0, inciso V, 14 e 29
da Lei n.o 4.728,Óe 14-07-65, resolveu:

I - O Banco Central fixará os custos máximos para as
operações ativas dos bancos comerciais e dos bancos de in-
vestimento, observados os seguintes critérios:

a) Para os bancos comerciais, passarão a vigorar as
taxas sobre as quais incidiu o redutor que havia sido esta-
belecido pela Resolução n.o 560, de 30-08-79;

b) Para os bancos de investimento, o reajustamento
será feito com base no índice da correção monetária aplicá-
vel às ORTN, acrescido do "spread" fixo de 0,30/0 ao mês.

11- Para efeito de aplicação da alínea "b" do item
anterior, os bancos de investimento serão classificados em
grupos que reflitam diferenças significativas de porte,
estabelecendo-se entre os grupos diferencial máximo de ta-
xa correspondente a 0,1 %~aômês.

III - O Banco Central reexarninará periodicamente
os níveis ora fixados, à vista das tendências inflacionárias e
das condições de mercado, submetendo as novas taxas à
homologação do Conselho Monetário Nacional.

IV - Ficam liberados os custos das operações ativas
das sociedades de crédito, financiamento e investimento,
ressalvadas as operações sujeitas à regulamentação es-
pecífica. . . .

V -.0 Banco Central poderá baixar as normas com-
plementares que se fizerem necessárias à execução do dis-
posto nesta Resolução. .

VI - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as Resoluções n.05 560 e 561, ambas
de 20-08-79, e a Circular n.o 458, de 10-09-79."

.,



Anexo n9 6

QUEST. N9
FLS. N9

PESgUISA 'SOBRE POSSE DE ELETRODOHJ::STICOS
.•. '.

Entrevistadora: .~. _

Data: __ /__ /__

Nome do (a) Entrevistádo (a)
Endereço __~~ ~ _

Bairro Zona _

Assinale com (x) os aparelhos' que possua:

rádio", ) liquidi ficador ventilador
TV b/p ) máq. de costura barbeador
TV cores ) qe Ladeí.r a secador
v.i.c roLa . enceradeira máq. de lavar
gravador/t ..f. aspirador ferro
fogão ~'.' .) batedeira chuveiro

outros

Dos itens que nao tem, qual o próximo que compraria? Por que?

Como pretende comprar:
j a vista a prazo

Nível de rertda familiar:

( Até 1 salário-mínimo (Cr$ 2.268,00·)
r: Entre 1 e 2 salários-mínimos (Cr$ 2.269,00 a crs 4.536.,00)

, . o ..
Entre 2 e 8 s?lárioS-mínimos (Cr$ 4.537,00 a Cr$ 6:804,00)
Entre 3 e 4 salários-mínimos (Cr$ 6.805,00 a Cr$ 10.072,00)
lolaisde 4 salários-mínimos (Cr$ 10.073,00)

Quanto gasta por més (hoje) em prestações?

~ferente, a que aparelhos?

- 235 -
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QUEST. N9 _
FLS. N9 _

APARELHO· ------ ~----------------------------------------~
Ano de compra: ~ ~ _
Onde comprou? ~ ~ _

Por que?
Preço ~ _

A vista n9 de pres.tações
Ma r c a

Por que?
lvIodelo
Por que ? ~ ~ _

Observações

Aparelho . ------------------~--
Ano.de compra
Onde comprou?----------------.------------~----------~-----------------
Por que?

Preço __~ ~----------------------------------------------~-------
A vista n9 de prestações
Marca

i
Por que?

Modelo ~ ~~----~-------- ~----------------
Por que? ._.- - ".-----'- -"." ---- . -----_._._-----_.- .•...•-_ ....•_---_._-_.------
Observações



- 2L~1 -

Anexo n9 11

" '

; .:.....' . ..,-. , ,~~ .... ---- .. .~....-. .. .,' .
. ~ •.... "

, .



242

Anexo n9 12
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GAZETA MERCANTIL
06.03.1981
p , 12

MARI,ETlNG

,Uma cor especial

per J.A. Tirod~ntes
de S~O Pou!o ~:;~~

(i~'?z[i;~~.':<:1)fli~~·,~;);~:.21
1'i1!1'"

Cesor Bonomico
te mp, há cerca de três anos.
ci(~ concentrar e sfor ços na
dir e ç ão d a c arn a d a de
In ainr poder acuisítivc. Ela
esr cr a ativar ú filf,(I da cha-
macia "de m and a de r eposí-
ç âo". A linha "Prata" da
Lr astern p pode concorrer
l?r;,hém com as c(';-inhÚ
l'l'ojclaóás Ú' tipo "1<.1l·
c hen ". As coztr.hc s té m a
S(,U fav0!' um a n.obilidadc
rn aior entre p~Ç2S e o pro ie-
to de inst a lação. Mas a
Br a stem p oferece o lava-
louças. uma novidade cue
p,nha mercado r apidarnen-
te.

DI\'lSOES
Mas seu grupo controla-

der - Br asmotor S .t.. -t

cbví am cnt>, não s« dcscul-
co:.; da par c elz i112i::: .s~~.!1i!i·
cativa cos consumidores
br asilcir o s ao torn cr a ct'ci ..
sJo. Eu: 1&7;, jtiDtt.r:"H;a~e
CC~7l a :l:a!;te!""!1p, ~5=~T.:~iu '.
j;-: ç,crt::.te :i'~:tíçir-=;ç~c no
c~.t1i::l! ti 3. Coasul, CC Jc ivil-
lc (Se). B ~r.l(;.:]:,G~~cis ad ..
quir iu (I d~:t?it·.:' CC ut~l~;::iiÇi!O
êJ. m arc a }'r;,id:ür~ ce
rC~!":B(:r 2GCr co .p a is. antes
pcrtenccnt e a Gen,rz! 110·
tcr s.

A ror püdc ter uma im por-
t~~cia t20 Iund a me n t a l co-
rJO apelo de venda de pro-
dutos eletrodomésticos
quauto inovações tecnológí-
cas CI.1 alterações rn a ís pro-
nunciad as ào desenho ia-
dustris l. B' nisto, veio me,
DOS, oue aposta a Êrastemp
ao colocar no mercado br a-
stleiro H!:: linha "Pra ta" de
aparelhas de cozinha: gc l a-
deir a, la va-Iouças e fo~ão ..
Produtos QUC", a rigor, na s a
têm de ínov acões cpe r a c io-
Dais em relação àI'nh a a n-
terior, a não ser '0 a c ab a-
mente em es m altc c pintura
cinz a-pr ata rnctálico e ú.:
revcstírr entos em chapas
de aço inox escovado.

De f ato. observa Antón:o
Cesar Bona m ice, (:irctor-
presidente da em presa. a
Br aste rvp está COI!] " atual
linha t ão-so m en;c e stim u-
laudo os ir,!p"jso5 de CO::1,
pr a de um? p equeria p ar c e-
la dos ccnsura idcres. a
euem os novos produtos se-
rio diri;;ido3. "Estamos. na
ver d s de , apenas ofer e c e ndo

ao consurn ido!" um a úpÇ20 a
rn ais dcntr o da conce itu a-

'ç ão de linha completa", diz
ele. "Cor }:'C?til e r eve sti-
menta 2 ~C5~ra U~ c h ap a s
de SÇ0 ino x e scovs do 5~(j ;;"I.C-
cess id ad ea: hA ccr.sum íco-

re s Que- qq::~p(,m as ~Cf~$
ncutr a s. P(l!S c om b iu a m
m s is I~ci1r'le;.:t(l cem q~i;:.l.
quer C0~ do ccvir.na."

Bon a rt ic o acrec it a CiUC
ape n a s ir.ova çôc s CC'T::O C5·
S3S m otiv a r â o as c la s se s A
e B (cr':i'rjo A3/.J. "i:!;;,;.
nes à s.cr ise s", ~,:"~n~·\-a·r€"m
r ap id a ra c nr c s!.!z b atcri e C~
auxiiia r e s dotn e sfic os. :::~c
5('" r e íc r e ~$ Inovacõcs corno A Br a stemp ctua • c ss ím ,
'IC?Ç0e~ es!~·ti •.••ns" c acr es- corno pGr:t(l·d·.:'-:~nça da em-
cent a que ~c ...•.er áo CUStd4' 2.0 pr~sa no seg:::c:-,~o mais 50-
consuru idor', no C;;50 d3 se- fist:cac.;,. r e se r va n do às
lade ir a - corn os r:1~S:'IOS m a rc a s Fri:".h!:tir~ e Consul
HO litros ue c ap acid ade do posicõc s ra cnos cobres.m as
m odcto anterior rr» um de- certa mente de 171 a ior poder
scmtotso de 15,":, 3 mais. de veud a. No C5~ e spcctfí-
4Ii';~o pede mos est ar-a c sea- co da E:l~J "Pr a t a ", pl)r
te s das cpçôe s aueo m er ca- exem plo. c alcula Boua mí-
do exig e ", <':h ele. co, a e mpres a nJo dever ã

O 1!ERC,l.OO vender m a is que 700unicJa.
O rn er c ado br a stlciro de odes por m é s. o que, evldcn-

elctrodorne sticos. na ve rd a- temente. r eure sur.tar á uma
de, c ara cter iz a-se ainda co- p ar tic ip a ç âo Infllna nos Cr$
1;10 prtrn ár ío ~ de p:imcira lG bilhões cue a empresa es-
eom pr a para 11 maioria ab- pera cout ab illz ar este ano
solut a dos consu.n idor es. (em 19'j3 o Intur amcnte (oi
dado o f!erl1l de d.str ibuir ão de Cr$ 1 brlhõcs I, apenas
de renda do i'Jls, '1:> d:\(, rum as m arcns Rrastemp e
aliás. a dec is Io da .Br a s-. Fri;/idalre.
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Dlmansões (om em) Dlmenslons (In em) Dimensiones ton em)

Máximas Externas 03 MOS3 Internas do Forno I Internas da [slula
Maxinwm ExternaI Cooktop Surface InternaI of lhe Oven tntems! ct lhe Warming Compt.
MaximéJs Ex/emas Ares de la Mesa Imo mas do/Homo Internas de la Estufa

Altura

1

Largura 1 Prolund,dade Largura , Pro/una,dade Altura , Largura 1 Prolund.'darfe ~"ra , Largura ., Prolundidade
Heigllt Wldlh Oeplh WidttJ Oepth Height Widtn Depr .., Helgflt Widfh Dectn
Altura Ancho Profundidad Ancho Pro!uncfldad Altura Ancho lprcfur,dl~Jtura Ancho Profundidad

CAPRICE

83.0 , 51,0 , 54.0 51.0 ,
50.0 29.0 [-w.õ-, 45.6=c 14.5

, 40.0 , 45.6

MERIDIEN . ARABESQUE· MIRAGE VT· LUMIERE VT· GRAND PRIX I VT· ALPINE I

85.0 I 57.0 I 66.0 1 57.0 I: 54.5 1 35.5 Lij.O I 47.5 , 15,0
, 45,0 , 47.5

MIRAGE 1/ VT· LUMIERE 11 VT· GRAND PRIX 1/ VT· GRAND PIlIX 1/1 VT· ARA8ESQUE 1/. ALPINE 1/. ALPINE 11/

85.0 '" 77.0 '66.0 77.0 1 54,5 35.5 I 55.0 '1 47.5 T 15.0
, 55.0 I 47,5

pimansões (em em) Dimensions (in em) Dimensiones (eu em)

Máximas Externas Da Mesa tnteroes do fomo Internas da Estufa Internas oo M/('l,!omo

Maximum Externai Cocnoo sunece In/e"vil of the O~'en InternaI of lne Warming Comot. internaI o/lhe ere-Ievel 0\.,.
Max;mas Externas Area de la Mesa Internas cetnomo Internas de la Estufa Internas dei MmIllOtr,>,:;

Altura , Largura 1 Profundidade Lafgura 1 erotúraaeoe Altura

1

lafgura .1 ProlundKlade
Altura

1

Largura 1 Prolundidade Altura , Largura . r P:c'
Height Width õeotr. Wldth Oeplh Heigh~ wiau, Oeplh Heíght Wldth Oeotn Heigth WJdth

Altura Ancho Profundldad Ancho Profundidad Altura Ancho Profundn1ad Altura Ancno Profundldaó Altura Ancho P:,j

CONCORDE 11

85.0 , 95.C I 66.0 95.0
, 54.5 35.5 1 45.0 I 47.5 I" 15.0 1 45.0 1 47.5 1 57.5 1 33.4 I

STRATUS

167.0 , 77.0 , 66.0 77.0 I 54.5 G55 1 55.0 I 47.5 I 15.0 I 55.0 I 47.5 I 23.0 I 45.01

Modelos e equipamentos da linha Continental 2001
Models and equípmonts 01 lhe Continental 20011ine
Modeios y equipes de la 'jnea Continental 2001

MOdelos
Mode',
Modelo~
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Modelo 8-469

o rádio portátil transistorizado mais vendido no Brasil,
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Sanyo - Rosamatic
20 Timer Superluxo
CTP- 6710

Timer (5 mino a 2 horas)
Rosamatic
Trimatic (cor. brilho e sintonia

fina automática)
ABC (Processamento

automático de brilho.
contraste e.cor conforme
o ambiente)

Saida pl Fone
Antena Telescópica Dupla
Especificaçóes
Recepção - VHF/UHF
Seletor de canais - Digital
Alimentação - 115/127/220 V
Cinescópio - In-Une Gun

Black-Stripe
OuickStart

Circuito - IC Solid State
Saida de áudio - 2,5 W
Peso - 25 kg
Dimensões -

44 (A) x 62 (L) x 46 (P)

Anexo n9 20

250 -

Sanyo - Rosamatic
20 - Luxo
CTP - 6715
Rosamatic
AFT (Sintonia fina automática)
Indicador de Canais Luminoso
e Comutável
Opcional- Antena Telescópica

Especificações'
Recepção - VHF
Seletor de canais - Digital
Alimentação -115/127/220V
Cinescópio - In-Une Gun

Black-Stripe
OuickStart

Circuito - IC Solid State
Saída de áudi.o - 2.5 W
Peso - 24,5 kg
Dimensões -

44 (A) x 62 (L) x 46 (P)

Sanyo - Rosamatic
14 - Superluxo
CTP 3712
Rosamatic
AFT (Sintonia fina automática)

- ABC (Processamento
automático de brilho.

contraste e cor conforme o
ambiente)

Saída pl Fone
Antena Telescópica Dupla

Especificaçóes
Recepção - VHF/UHF
Seletor de canais - Digital
Alimentação - 115/127/220 V
Cinescópio - In-Une Gun

Black-Stripe
Ouick Start

Circuito - IC Solid State
Saida de áudio - 2 W
Peso -14 kg
Dimensões -

33 (A) x 47 (L) x 38 (P)

Sanyo - Rosamalic
14 Luxo
CTP 3214
Rosamatic
AFT (Sintonia Rna Automática)
Antena Telescópica Dupla

Especificações
Recepção - VHF
Seletor de canais - Rotativo

. Alimentação -115/127/220 V
Cinescópio - In-Une Gun

Black-Stripe
OuickStart

Circuito - IC Solid State
Saida de áudio - 2 W
Peso-14kg.
Dimensões -

35 (A) x 47 (L) x 38 (P)

*SANVO
Fabricado por:
Pliacel - Pereira Lopes lbesa
Aparelhos e Componentes Eletrônicos S.A.
Produzidos na Zona Franca de Manaus

Distribúldo fi garantido por:

Cb PEREIRA LOPES/IBESA
Mais de 4 milhóes de aparelhos
eletro-eletrõnicos já produzidos.
Assistência Técnica em todo o país.
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DIÁRIO COM~RCIO & INDOSTRIA
17.03.1981
19 caderno última pagina

o papel da pesquisa no
lançamento d-oproduto

Mauro Rubens do Sarros

Nélson G. Homem de Mel-
lo, diretor de markcuns da

; Philip Mor r is Mar k eting
S.A., ao abordar o tema

. "Pesquisa de :-1~ri::ado e To-
mada de Decisão •• ,· no 1.0
Debate Nacional de Marke-
ting , realizado em São Paulo,
distinguiu as várias fases do
desenvolvimento da pesquisa
no País, onde se confundem

: os períodos de uso do marke-
ting como técnica ·e como
ciência.

I

i·

o primeiro estágio é o da
importação dessas técnicas e
até de gerentes, em caráter
impositivo. Esse tipo de de-
formação ligava-se a um ver-

.dadcsro transplante de tecno-
logia, onde se importavam
também máquinas desativa-'
das em outros países. Preva-
lecia, nessa fase, a pura intui-
ção ou a simples vontade do
industrial. determinando o
que seria produzido. Se esses
ber-s atendiam ou não ao con-
sumidor, era secundário.

. Casos típicos dessa fase, se.-
gundo Nélson G. Homem de
Mello, são o dos famosos
Chapéus Rarnenzoni e o óleo
de algodão Sol Levante,' os
quais, por falta de sensibili-
dade para detectar as mudan-
ças nos hábitos, foram varri-
dos do mercado ..

PESQUISA

. Todos nós, no dia-a-dia,
fazemos observações, estabe-
lecemos relações entre fatos e
tiramos conclusões. Essas ex-
pcr iências permitem a proje-
ção de hipóteses. ou seja,
realiza-se uma pesquisa ou
observação controlada. Um
exemplo típico é o comentá-
rio de que mulher fuma mais

do que o homem, quando, em
cada três fumantes. há apenas
uma mulher.

Existe uma tendência no
pesquisador em assumir 'uma
postura de "técnico", impes-
soal e isento, levantando e·
testando hipóteses. sem indi-
car o remédio; o que frustra
muito o empresário.

Um fato curioso revelado
pelo conferencista foi o do ci-
garro Galaxy, lançado no
mercado apesar dos resulta-
dos desfavoráveis das pesqui-
sas preliminares. Contudo,
existiam outros indicadores
positivos que levaram ao seu
lançamento com êxito, como
a preocupação com a saúde,
inicio da prática da ginástica
e do Cooper, e, ainda, a cons-
ciência ecológica.

. É provável que a água mi-
neral em copos plásticos te-
nha surgido em decorrência
do surto de meningite da êpo-
ca, que gerou o medo de se

.beber água em copos de bar.
Dessa forma, dados de pes-

-.qui~:ls unidos ao senso de
oportunidade resultaram em
combinações com bons resul-
tados. •

. Na palestra mencionada,
foram considerados trabalhos
de pesquisa G~ alto nível de-
senvolvidos pela Marplan e
pela Standard Propaganda.

RECOllt1ENOAÇÓES'

o conferencista Nélson G.
Homem de ~.!e110 concluiu
sua exposição com uma sínte-
se sobre a necessidade da pes-
quisa como instrumento de
decisão, .

A observação é o grande
ponto de partida para a pes-
quisa, havendo, contudo, um
g r a n d e perigo de se
gencralizâ-la com base em

nossa vivência, decorrendo
daí a necessidade de confir-
mação mediante uso de técni-
cas adequadas.

É muito importante tam-
bém assumir uma atitude
criativa em termos técnicos a
fim de se superar a f3.ita de re-
cursos, fomentando-se ao
máximo o uso de pesquisas
que prospectem tendências,
ao invés de apenas confirma-
rem situações atuais. O inves-
timento em pesquisa deve ser
feito quando ela se apresentar
como um instrumento em ter-
mos prático-gerenciais, não
como mero estudo.

Igualmente relevante é di-
minuir o "gap" (distância)
entre pesquisa e rnarkering,
criando no pessoal de pesqui-
sa um sentido de participação '
no resultado da empresa, um
clima gerencial e não-
tecnicista e acadêmico.

As colocações de Nelson G.
Homem de Mello revestem-se
de oportunidade pois, lamen-
tavclrnentc, em nosso País, a
pesquisa é incri velrncnte pou-
co usada, apesar da existência
de instituições especializadas
de alto nível. Nesta perspecti-
va, sua palestra-testemunho,
com o inegável peso de SUl
autoridade, cumpriu o impor-
tante objetivo de contribuir
para .a divulgação de técnicas
de pdquisa que, sempre é·
oportuno lembrar, também se
aplicam às pequenas e médias
empresas .

Essa conferência teve como
moderadores Affonso Aran-
tes; professor do Departa-
mento de Mercadologia da

. Eacsp/FGV; Rubens Hanun
chefe de pesquisa de mercad~
da Rhodia S.A.; e Clarice
Herzog, diretora da pesquisa

. da Standard.
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. I

CONSUMO DE MEIOS POR ALGUNS 'TARGETS" NÃO USUAIS

AlBA CELIZA PISMEl
CLÁUDIO VENÂNCIO
Jost: LOPES
REYNALDO WILt<E
VERA LÚCIA SILVEIRA

08JETIVOS DO TRA8ALHO
1 _ o cbjetlvo prImordial do trabalho proposto d conhecer o comportamento de m(dia de alguns talgets pouco usuais.

l}.Jolce

Pág.

Categoria: Estudantes
Hábitos Gerais .. '

.....................................................................................................................

1
3
8

10
11
12
33
34

Objetivo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Target pesquisados •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Metodologia .•.•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••
Abreviaturas utilizadas •..••.•.•..••.•.•...•...•.•.•..•.•.•.•..•........•......•.•.....•.•.••.•.•.•..••.•..••..••.•...... '•..•...•.•..
C811lg0rla: Ocupação do Homem ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hábitos Gerais .•.•••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• • • • • • •• • •••••••••

Categoria:Mulheres •••••• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 65
Hábitos Gerais ..• .•••••• "............................................ 56

•••• ".0 ••••.••.••••.•.••.•••.•.•••.•. -. •.•.•.••.•.•.•.•.••.•••••.•.•••.••••••••••••.•.•.•..••.•.••.•.••..••.••

Quadro Resllmo .• .. . 78

3. Terqets pcsquisados
A) Homens com ocupação inferior qualificados

Ex: Ferrarnenteb-ca, pintores de carros. tapeceiros, tecelões, marceneiros, mecánlcos, operadores de méquinas,

Homen-s com ocupação inferior não qualiflcados
Biscáteiro s, office bovs, pipoqueiros. estoquistas, porteiros, vigias. instaladores de antenas, lavradores, pedreiros etc.
Com o objetivo de se conhecer • evolução dos hábitos de rnfdia dessa categoria foram acrescentados os targets que comple-

tam tOd1S as possibilidades de ocupação. ou seja:

Homens com ocupação superior
liberais •.executivos, fazendeiros, grandes proprietários, altos fu(.cion~rios públicos •

.'

Homens com ocupação média superior
Profissionais que ocupam cargos que exijam a curso de segundo grau completo e profissionais ligados ãs artes.

Homens com ocupação médiaimédia
Profissionais Que renham.cursado o primeiro grau completo ou que estão cursando."

.!

Homens tom ocopocão rnédiafinferior
~rofi:ssionais com prirne-ro grau Incompleto P.. OOi1(orendimento.

B) Donas de casa quo trabalham fora
Donas de casa que não trabalham.
Mulheres não donas de casa que trabalham fOf3

·Mulheres não donas de casa e Que n50 trabalham fora

O objetivo foi o de mensurar a oscilação do hábito de m(dia entre mulheres que trabalham 8 não trabalham.

C) Estudantes com ginasial incompteto
Estudantes com colegial ou equivalente incompleto
E5tudantes com colegial completo ou universitário incompleto

o objerlvo foi o de verificar as mudanças nos hábitos do m(di. ;\ medida em que cresce o grau de ~col.rid.de.

3. Metodologia .
Após selecionados os tarqers, foi solicitado ao Marplan o comportamento nOS seguintes (Ien.:

1. Hábitos gera1l de M(dia.
2. Rádio AM. - Hi1bito

Local preferido
Tipo de proyrama preferido
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Hábito
Local prelerid~
Tipo de programa pref.rido
Hábito
Tipo de programa preferido

5. Preferência por horário, de 2~ á domingo

TV X RO
6. Preferencia por horário de 2~ à sexta

TV X AO

3. Rádio FM

4. Televisão

1. P,eferencia por horário sábado
TV X RO

8. PREFERENCIA PO.R HORÁRIO OOMINGO
TV X RO

9. CINEMA HÁBITO
10. JORNAIS HÁBITO

PREFERENCIA POR SEÇÃO
11. REVISTAS HÁBITO

PREFERENCIA POR GENERO

o rnercadc anatisado para esse estudo foi São Paulo (Capital).
As tabelas que seçuem possuem todos 05 números em porcentagens e são construrdas com números extroidos do banco de dados

do Marplan.
O Questionário utilizado celo Marplon para a coleta dos dados no .presente trabalho usa perguntas que visam medir a preferência
dos targets.E.: .

Oual o horário Que o sr. prefere para assístir televisão,
Oual o tipo de programa Que o sr prefere.

Oual o horário Que o sr , prefere para ouvir rádio.

Ouanras vezes por mês o sr , vai ao cinema,
Quais seções do jornal O sr. prefere.

etc ....
Para rneosurar o hábito ~p.ral escolhemos sempre o hábito freqüente de consumo do meio (assistem TV 12~/ô~, lêem jornais 3~/sab.
vão ao cinema pelo menos uma vez por més e ouvem Rádio de 2~ a 6~L

JI.8REVIATURAS UTILIZADAS
CATEGORIA HOMENS

HOS
HOMS
HOMM
HOMI
la
I não a

Homens com ocupação Superior
Homens com ocupação Médio Superior
Homens com ocupaçáoMédio Médio
Homens com ocupação Médio Inferior
Inferior Qualificados
Inferior n;lo Qualificados

CATEGORIA ESTUDANTES

GI
Clou
C C ou U I

GIN.INCOMP.
COL.INCOMP.
CaL. COM. E UNI.INCOMP.

Ginasial lncornpleto
COlegial Incompleto
Colegial Completo ou Universitário Incompleto

CATEGORIAS MULHERES

N. Trab.
Trab.

N.o.C.

Não Trabalha
Trabalha
Não Donas de Ca sa

CA TEGORIA: Ocupação do H,omem

!
HÁBITOS GERAIS

HOS HOMS HOMM HOMI HOIO HO InO

Assi<tem TV 2~/6~ 91 91 . 94 87 75 14

Ouvem RA-AM. 2'!/6~ <, 54 67 63 65 49 46
Ouvem RA-FM. 2~/6~ 28 26 18 6 2 3
Cine 1 vez por mt!s 17 17 24 . 10 7 8
l~em Jornais 3~/sáb. 80 72 67 45 27 25
Lêem revl.ta. 75 72 67 47 24 22



Catego,ia:Ocupação do Homem'
O comportamento <los dive,sos segmentos desta categoria epresenta um rendimento ba,tanto desequilibrado ontre os diversos

meios nas segulnte'S oroporcões:
Pa,a a anãlise do Setor ocupação. coruiderarernos o Hãbitc do Ta,get. Homens com ocupação Interior não Oualificados como

um index 100.

! HOS HOMS HOMM HOMI HIO H I nO
I

TV (2a a 6a, 123 123 121 118 101 100
RA~AM (2~a 6~' 111 124 115 120 101 100
AA-FM (2~ a S"I 933 861 600 200 61 100
CINEMA (1x por mê.1 213 213 300 125 '88 100
JORNAIS 3~a SJb. 320 288 228 184 108 100
REVISTAS 341 327 259 214 109 100

INOEX - HÁBITOS GERAIS
INOICE

1~ -r-----------------------------------------------------------------------~
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HOS HOMS HOMM HOMI HOIO ~:OINO

TELEVISÃO
HOMENS

ASSISTEM TV DE 2~ A S~

o CC'1SU~O do meio em termos çe nértccs n50 oscila entre os seqmentos objetivados de maneira representativa. Os ex trernos
horne-is de ocucacõo superior e homens de ocupação inferi'or não qualificados, consomem o meio de maneira quase semelhante,
hé'ver.::o uma íiçeir a tendência do primeiro assistir mais tele .•.•isâo do que o segundo .•
O dia ca sernana preferido para toda categoria é O domingo.
Qua:'1:o a ore*erência por programa também n50 existe oscilação diferenciada. estando a mesma localizada em filmes. tele jornal

e trar.~mlss.õ.;.?sesoorrivas.
O ún.co g-?nero Que apresente um diferencial representativo. são programas de auditório {Sflvio Santos, Chacr inha ete.L sendo f •

Que os homens de ocupação inferior consomem tr-ês veeee mais este qenero do Que os homens com ocupação super ior , O inverso
desta Sltuoç.ào torna-se verdadelro para programa do gênero "comentários P.entrevistas".

TELEVISÃO

HOS HOMS HOMM HOMI la I n'O

ASSISTE/,1 TV 91 91 ,94 87 75 74
2' .,6~ 56 52 62 62 53 43
Saoedo 74 67 78 63 61 53
Oorniilgo 76 75 85 72 66 68

PREF _POR PROGRAMA
Comeot.árlo/Entrevista 22 14 14 7 7 9

Filmes 14 75 85 70 64 55
Tele Jornal 75 71 67 &6 53 49
Hymorismo 35 45 61 42 39 37
Mu'Sic...'lllShow 35 36 36 '33 25 29
Proçram3sInfantis 6 10 15 13.- 13 11
Audit6rio <, 16 20 33 36 41 42
T,anUT1i~ Esportivas 49 57 68 45 41 47
Notici;JriolCom. e,p. 25 35 34 33 22 30
Telenovelas 32 41 38 46 31 36
feminioo-s/VesoertinoJ 1 1 3 - - 1-



257

90

80

70

60

50

40

30

20

10 -

HOINQHOIOHOMIHOMMHOMSHOS

RÁDIO - AM
HOMENS

OUVEM RÁDIO AM 2'! A 6~ .

A situação deste meio apresenta qr ande identidade com o meio Televisão. Aqui também o homem de ocupação superior oerrna-
ncce mais exposto ao meio que o homem de ocupação inferior. O consumo do meio rádio é um pouco maior para toda a crlfegona

aos sábados em relação aos demais dias.
O gênero de programa preferida por toda a categoria é· "música populo'!.ucesso". Os homens de ocupação supeft..-r e ocupação
média têm como segunda preferência o nOticiário jornalistico. Já os homens de ocupação inferior t~m nas transmissões asoor nvas

sua segunda opção.
O consumo de programas do gênero sertanejo e horóscopo é cinco vezes maior nOS homens de ocupação inferior.

j.

HOS HOMS HOMM HOMI la Ina

RÁDIO AM % % % % % %

COSTUMAM OUVIR
-

2~ a 6~ (5diasl ·54 57 53 55 49 46

Sábado 55 50 55 60 60 63

Domingo
44 51 55 55 58 63.

LOCAL HABITUAL
Própria casa 59 61 66 65 73 72

Automóvel 62 45 31 16 11 14

Local trabalho 8 8 12 22 10 14

TIPOS OE PROGRAMA
Comcnt~rio/Entre"ista 14 13 10 8 4 9

HorÓscopO 3 3 8 9 12 13

Variedades 1 7 15 17 20 26

Musical Popular/Suce~o 57. 49 59 55 56 54

Música Clolssica 11 13 9 6 4 6

NotiJ:iário Jolnal"stiCO 60 47 42 30 ~ 36

Noticiário Policia' 1 1 13 22 27 35

Noticiário Esportivo 28 37 29 27 ·28 35

T ransmissõe1 Esportívas 28 42 40 43 38 4.1

P'OtJra-rnas Sertanejos 8 7 11 18 33 42

A.1dio Novelas - - 1 1 I 2
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HOS HOMS HOMM HOMI HOIO HOINQ

RÁDIO - FM
HOMENS

OUVEM RÁDIO FM 2'! A 6~

Meio c arac te-ssttco dos segmentos mais elevados da população. Homens de ocupação superior ouvem nove vezes mais do que aI
classes mais baixas. Tumbérn aqui o dia predileto é o sábado.

O hábito de cuvir rádio FM é semelhante tanto no automóvel como na residência.

HOS HOMS HOMM HOMI la .' I na

% % % % % 'J(,

~ÁOiO FM
COSTUMAM OUVIR

2" a 6~ 28 26 18 6 2 3
Sãbcdo 42 33 23 10 4 6

Domingo 39 27 24 8 5 4

LOCAL HJ\BITUAL
Própria casa 40 26 16 8 3 4
Automóvel 34 29 18 6 2 2
Local trabalbo 9 7 4 6 1 1

._-'--'-.
PREFERENCIA POR PERIODO M T N :vI T N M T N M T N M T N M T N

2~ a 6~ (S di3Sl 28 23 29 24 7.:'3 21 12 17 14 8 9 6 3 2 2 1 4 2
Sábado " 14 24 18 18 18 14 B 12 11 5 5 3 3 2 1 1 3 1

Domingo 16 17 19 13 13 11 9 12 11 5 4 ·4 3 1 1 - 3 1



TELEVISÃO X RÁDIO

PflEFEflt:NCIA POR HORÁfllO
2'\. DOM,-2'!a6~

SÁBADO DOMINGO

TVIRÁDIO AM 2~ 8 DOMINGO

PREFERt:NCIA HOS HOMS HOMM HOMI la I N O

POR HORÁRIO TV RA TV RA TV RA TV RA TV RA TV fiA

"

5 6 -: 1 - 3 - 6 - 10 - 11 - 14
6 7 - 16 - 15 - 19 - 21 - 19 - 20
7 8 - 37 - 28 - 27 - 26 - 30 - 32
8 9 - 31 - 27 - 33 - 37 - 38 - 39
9 10 - 27 - 30 - 34 - 40 - 40 - 37
10 11 - 26 - 33 - 33 - 36 - 35 - 35
11 12 - 24 - 30 - 30 - 32 "- 28 - 33
12 13 21 34 27 31 28 26 28 34 29 28 23 29
13 14 22 20 27 30 34 26 31 31 32 21 28 28
14 15 25 18 34 26 41 31 42 '36 40 31 34 37
15 16 24 22 36 37 44 44 47 46 45 . 40 37 0\2

16 17 30 31 37 43 48 45 47 46 46 48 42 47
17 18 27 33 41 43 51 38 48 4'1 48 38 42 47
18 19 33 29 46 26 54 25, 52 31 48 25 45 36
19 20 59 - 59 - 66 - 67 - 60 - 59 -
20 21 79 15 72 13 74 10 69 16 63 19 62 25
21 22 78 15 78 18 81 18 70 17 61 14 56 21
22 23 73 15 69 18 75 18 61 11 53 14 44 21
23 24 51 15 57 18 62 18 48 17 35 14 26 21

OBS : TV - A PESOUISA COMEÇA ÀS 12:00 HS
RA ,- NÃO PESOUISA 19 - 20:30 HS

TV/RÁDIO AM 2~ a 6'!

PREFERfÔNCIA HOS HOMS HO"";P"' la' I I NO

POR HORÁRIO TV RA TV RA TV RA, TV RA TV RA TV RA

% % % % % %, %. % % % % %

5 6 - 1 - 3 - 6 - 10 - 10 - ,I 13
6 7 - 14 - 15 - 17 -- 20 - 17 - 14
7 8 - 35 - '28 - 24 - 19 - 20 - 24
8 9 - 19, - 22 - 27 - 27 - 22 - 26,
9~ 10 - 9 -, 16 - 24 - 26 - 21 - 24,
10 11 - 12 - 14 - 22 - 23 - 18 - 23
11 12 - 16 - 16 - 20 - 24 - 15 - 21
12 13 3 24 4 23 '5 21 3 25 3 19 4 22

13 14 3 10 1 20 3 17 2 22 2 13 3 21
14 15 - 8 2 14 3 15 3 24 3 12 2 24
1,5 16 - 7 1 15 4 18 3 26 3 14 3 25
16 17 2 8 2 16 4 17 4 23 3 16 3 22
17 18 1 14 ,2 20 4 18 7 25 6 15 3 26
18 19 8 23 15 14 14 15 20 19 17 14 12 23
19 20 36 - 42 - 41 - 49 - 40 - 39 -
20 21 _,60 12 53, 12 52 8 56 14 47 16 47 19
21 22 69 12 se 17 61 14 57 16 47 13 41 17
22 23 59 12 51 17 54 14 41 16 3,1 13 29 17

23 24 34 12 31 17 36 14 29 16 14 13 14 17

- _.'---"-,
TV - INICIA PESQUISA 12:00 HS
RA - NÃO PESQUISA 19:00/20:30HS

259

....

.'



260

TV/RÁDIO AM SÁBADO
PREFER~NCIA HOS , HOMS HOMM HOMI la I N o
POR HORÁRIO TV RA TV RA TV RA TV RA TV RA. TV RA

% % % % % % % % ')(, % % %

5 6 - - - - - 3 - 6 - 7 - 9
6 7 - 8 - 2 - 7 - 12 - 11 - 11
7 8 i 12 - 4 - 11 .- 14 - 16 - 18-,
8 9 - 16 - 11 - 18 - 19 - 20 - 23
9 10 - 17 - 18 - 21 - 22 - 22 - 24
10 11 - 14 - 24 - 19 - 21 - 20 - 23
11 :; 12 - 14 - 17 - 13 - 16 - 16 - 20
12 13 5 16 7 11 10 9 9 14 6 .12 8 16
13 14 5 12 12 11 13 12 12 15 7 10 7 17

14 15 10 11 13 12 15 19 17 19 13 18 10 18
15 16 10 14 13 19 17 27 20 23 15 28 13 23
16 17 15 20 14 23 18 26 21 25 18 33 14 27
17 18 13 19 19 17 21 16 20 21 22 23 15 2B
18 19 15 8 24 9 29 10 27 16 30 13 32 21
19 20 39 - 33 - 43 - 37 - 39 - 35 -
20 21 51 6 45 3 51 3 45 4 44 7 35 10
21 22 52 7 52 5 56 4 47 6 45 5 3S 8
22 23 51 7 47 5 56 4 38 5 39 5 29 8
23 24 38 7 39 5 49 4 29 5 26 5 17 8

-
08S. - TV '"A PESQUISA COMEÇA As 12:00 HS.

RA = NÃO PESOUISA ENTRE 19:00 E 20:30 HS.

".

TV/élÁolO AM
~S

DOMINGO

~

PREFERIONCIA HOI\1S HOMM HOMI 10
POR HORÁRIO TV HA TV R,\ TV RA TV RA TV RA

5 6 - - - - - 2 - 5 - 5 - 7
6 7 - 2 - 1 - 5 - 9 - 7 - 8
7 8 - 4 - 2 - 8 - 12 - 14 - 14
S 9 - 12 - 8 - 13

/
- 18 -- 20 - 19

9 10 - 15 - 14 - 14 - 21 - 24 - 21
10 11 - 12 - 18 - 15 - 18 - 17 - 17
11 12 - i 8 - 14 - 11 - 13 - 12 - 15
12 13 17 10 21 7 22 6 25 10 26 9 21 12
13 14 17 8 24 6 29 6 28 11 29 8 25 11
14 15 23 11 28 10 38 15 37 15 36 16 32 19
15 16 23 16 31 21 38 29 40 22 41 26 34 25
16 17 24 22 32 30 41 32 .,1 28 42 33 40 32
17 18 25 20 35 26 44 26 41 22 43 26 38 27
18 19 29 9 38 12 44 12 42 16 41 13 4Q 17
19 20 38 - 37 - 48 - 46 - 47 - 44 -
20 21 sp 6 53 2 55 2 51 2 48 6 43 9
21 22 58 6 52 4 60 4 50 2 44 5 39 6
22 23 49. 6 42 4 51 4 34 2 34 5 27 6
23 24 33 6 30 4 38 4 23 2 18 5 14 6

TV - A PESOUISA COMEÇA As 12:00 HS
RA - NÃO PESQUISA ENTRE 19:00 E 20:30HS

....•
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HOS

HOMENS
VÃO AO r:INEMA 1 VEZ POR MEs

Os Homens com OCUP;JÇ;10 média e superior são os mais expostos ao meio. sendo Que os de ocupação média s.lO os Que mais 'vi!.:



80

70

60

50

40

30

20

"la

O
HOS

262

HOINO

Revistas

O consumo de revista cresce gradativamente à medida em que a ocupecão se eleva. O gênero mais lido é o de interesse geral.
As revistas infanto_juven{s possuem gr.ande aceitação por toda a .cateqc-ia, estando o hábito concentrado -nas categorias
rnédit rmédia e média/superior.

"'I

HOMS HOMM HOMI HOIO

HOMENS L~EM REVISTAS

/
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HOS HOMS HOMM HOMI la INO

REVISTAS
Lolem Revistas 75 12 67 47 24 22

Semanais 47 4S 26 18 7 8

Quinzenais 22 ! 3S 21 23 10 la

Mensais 58 , 56 47 37 19 11

INTERESSE GERAL
Veja 34 29 10 6 2 2
Manchete-; 19 17 8 8 2 2

FEMININAS
Claudia 6 4 1 1 1 -

Desfile 1 - - - - -
Nova 4 S - - - -

Mais 1 - - - - -

FOTONOVELAS
Capricho - . 3 2 6 2 2

Contigo 1 1 1 1 I -
70 C.u - - - 1 - 1

I
FEM_ MODA

I
Fig_Moderno - - - - - I
Maneql.)im - 1 - - - - ,

I
I
I
I

REVISTAS HOS HOMS HOMM HOMI la

~.
MASCULINAS

Homem 19 17 18 7 4 I .i I

Ele Ela 7 9 3 4 3 ! 3
I

I
,

Status 16 14 12 .- 6 2 ! i

Quatro Rodas 19 23 13 3 :) I ~ I

Placar 3 7 11 5 3 3 i

\

!

INFANTO-JUvENIS

i
:

Tio Patinhas 11 13 15 13 5 ! - 1
Pato Dooald 8 17 12 12 6 , ;

Mickey 13 i
,

8 9 10 J .!

Mônir:a 5 5 5 6 1 I : i

Mandrake 1 I 1 3 i I
!

Fan(mma 1 1 - 3 I

I
z.

i
,
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HOMENS L~EM JORNAIS - 3~ A SÁBADO

Jornais
O habitO cresce na mesma proporção do meio revistas. aumentando-o hébito de leitura â medida em que a i?scolaridade aumenta.
As cresses ~a,s arras tem sua 2rea de interesse concentrado no noticiário nacional e internacional, sendo Que as classes mais baixas
rendern a ler 0'5 nottcid-io s esportivos e policiais. O editorial é uma das seções menos lidas por todos os segmentos.

HOS HOMS - HOMM HOMI la INO

JORNAIS
Lêem jornais 91 89 B2 67 46 42
3~/Sá~Ó'J BO 72 57 46 27 25
Domioqo 70 56 50 33 21 22
2~ feira 66 74 63 56 36 34
Semanais 23 21 14 7 3 4

SEÇOES
Not , local/req. ,69 63 51 37 26 26
Not. e ec.oocr 184 77 58 46 29 25
Not. m te roac, 84 73 53 35 21 20
Not. eco-remia 56 54 28 19 11 8
Not. espor tivo 66 68 68 61 40 41
Not. ooticf al 45 42 48 53 32 31

Drver'tirnentos 56 57 40 31 16 17

Supternerito fem. 1'3 12 7 6 2 5
Suplemento tur. 45 38 21 14 7 6
Suplemento cutt. 50 <, 34 20 14 6 6
Suplemento rural LO 17 10 5 6 3
Suplemento rev : 31 25 19 12 a 6

Ediro'lal 27 22 10 4 1 2

CI.1ui';-C.ddos 33 44 29 23 20 11..

264
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Anexo n9 24

Análise de Balanço

Arno reduz custos e
obtém bom resultado

Ricardo l. Giaccherl
i!

Apresentamos os demonstrativos financeiros semestrais d'à'
Arno S.A., referentes ao pcriodo entre OI de abril a 30 de setem-.
bro de 80, comparauvamerue nos de igual período do ano passa-i,
do, cujos índices e valores aparecem entre parênteses ao lado dos I
atuais. ~ ~:..

.~ ~;~

Cr$ mil
BALANCOS

30/09179
U14.504

736.714
777.790
28,179

877.003
156,091

1.526.881

~, í
i

30/09/80 i
3.403.328' '
1.664.457;' '
1.738.871 ,

50.694 .
1.551.589

497.828, I
2.843.326,~ i

Ativo circulante
(-) Passivo circulante
(= ) Capital circulante liquido
( + ) Realizável a longo prazo
( + ) Permanente
(-) Exigível a longo prazo
(=) Patrimônio liquido

" ,
,

li:•.:

, ','.í
O ativo total teve uma evolução de 107"'0, passando de Cr~'

2,41 bilhões para Crl5 bilhóes. Desse total, 68"'0 (63"10) estão alo-
cados no ativo circulante - cresceu 125'/0 -, onde 46"10 (40a,~'J
referem-se a contas a receber de clientes; 1"/0 (I °io) no realizávela
longo prazo e 31070 (360/0) no permanente - cresceu 770:0 -, dôs
quais 280/0 (33%) foram aplicados no imobilizado. ;',:'

O passivo real equivale a 43% (370;,) dos recursos totais se,o:,
do que 33"/0 (31 %) Iorarn classificados no passivo circulantt.'-'
cresceu 126"70 - onde 110;0 (9%) referem-se a fornecedores c 1O"'~',1
(6"i,) no exigível a longo prazo - cresceu 219','0. Conscquenternén- I

te O patrimônio liquido corresponde a 57°10 (63"10) do total dos ti:-'
cursos, sendo que destes 16010(18070) estão representados pelo ci·'
pital social. 'r:o passivo real evoluiu '142% e o patrimônio liquido 861)10.'0
capital social aumentou S5CJo,passando de Cr$ 426,29 milhões pa',
ra Cr$ 790,23 milhões. Tal aumento foi efetuado mediante au-
mento nominal das ações de CrS 1,34 para CrS 2,07, bem como'
pela distribuição gratuita de ações. no total 9' Cr$ 131,70 mr-,
lhõcs. na proporção de 1 para cada 5 possuídas. Está compostade
127 .252. 723 açõe ordinárias e 254.595.446 ações prererenciaís:
com valor nominal de c.s 2,07. .._~.

Seus índices de liquidez são: comum 2,0-\ (2,06), seca 1,42;
(i,48) e geral 1.60 (1,73) considerados muito bons. Os recur;.os,j
próprios predominam os de terceiros, como confirmam o grau.,d.e,;
endividamento de 0,76 C O "debt ratlo" de 0,43 (0,37i. :i,:'; -1~~:1

G!
!;f;DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS

3IJ/09179 "In 30/09/80
).424.463 100 3.053.107

520.208 37 1.321.456
294.772 21 903.169
136.056 10 451.170

"lo', :",
IGp:'
4-3.;
39:' '
IX:,

CrSmil
Receita liquida
Lucro bruto
Lucro operacional
Lucro líquido

:,.,', !
-: !

A receita liquida teve uma expansão de 114"10 no peri9g?j!
considerado, J,"',

O lucro operacional foi 206070 superior ao do ano passado'e:!
equivale ,a 320/0 (19"70) do patrimõnioliquido. A margem opÚa'-·!
cio na! situa-se em excelente nível, tendo aumentado 9 pontes pcr":
centuais. Tal aumento deve-se príncipalrncnte ao custo dos produ"
tos vc,,"d idos - rotalizou Cr$ 1,73 bilhão e cresceu 92'1/0 " que dlmi'
nuiu Sua proporciol121idade sobre as receitas de 6,0:0 para 57'1'';' e
as despesas operacionais - somaram Cr$ 436.23 milhões e cresce-
ram 870ío -v quc tarnbcm as uírnínuírarn de 16", para 14'<0. O gru-
po de outras receitas operacionais foi insignificante no seme:stt(
passado, mas, neste, atingiu CrS 17,94 milhões, o que representa:
I Cio das rendas liquidas. i:~,

A COH~~O monetária do balanço teve saldo devedor de ,Çr,\
162,27 milhões (Cr$ 92,42 milhões), o que equivale a 5"1. (1'i0~,d</-I'
receitas, (ato coruabil Quediminuiu o lucro final. '1 ;,:'

O lucro antes do Imposto de Renda foi de CrS 749,45 milhõc~
contra Cri 194,36 milhões. o que representa um crcscimenH~',!c
~6%. ., •

O lucro liquido do semestre (oi 2320;, superior ao ~c iiJal ..
pcriodo do ano anterior, equivale a 150:'0(lO"iol das receuas, lô',:'
(90;.) do patruuônio liquido c 57'1, (320;0) do capital social. i I \

O lucro por ação foi de CrS 1,18 (CrSO,-lJ), ',r) 3,
.' ...~~
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Anexo n9 25

DIÃRIO COM~RCIO & INDOSTRIA
05.12.1980
p. 5

fmáHsf: de Galanco

o lucro operacional
daSharp cresce 3440,10 I

Ricardo L, Giaccheri I
Apresentamos os demonstrativos financeiros semestrais da Sharp

S.A. Equipamentos Eletrônicos, companhia aberta, levantados em 30,
de setembro de 80, comparativamente aos de igual periodo do anal
passado, cuios indicese valores aparecem entre parênteses ao lado dos
atuais. .

j

I
i
I

(Cr$ mil)
Receita liquida .
Lucro bruto
Lucro operacional .....•.•....
Lucro liquido .-,

30/09179. 'I. 30/09/80
3.103.866 100 5.298.389

8·1S.690 27 1.468.790
103.651 3 460.208
106.238 3 447.554

'1,
100
28
9
8

BALANÇOS

(CrSmil)
Ativo circulante ..........•......

(-) Passivo circulante .
(~) Capital circulante liquido ....•...
( + ) Realizável a longo praia .
(+) Permanente .
(-) Exigível a longo prazo ...•.......
(-) Resultado de exercicios futuros ...•
(~) Patrimônio liquido .

30109/79 30/09/80
2.931.375 4.761.499
2.462.339 3.225.081

469.036' 1.536.418
98.457 10.994

1.306.273 2.623.648
548.970 1.241.237
43.213 52.737

1.2S 1.583 2.882.086

. r

o ativo total teve uma evolução de 71 0:-0• passando de Cr$ 4,33 bi-
lhões para Cr$ 7,40 bilhões. Deste cotal. 640:', (6~'i,) estão alocados no
ativo circulante - cresceu 62Vt'o -, onde 3l)'''o {41 070) referem-se a contas
a receber de clientes, e 360/. (30"1,) no permanente - cresceu 101% "
dos quais 26~:'~ (20~!o) foram aplicados crn investimentos. No exercício
de 79. o realizável a longo prazo representava 20;'1) do ativo total; em
80 seu valor (oi insignificante,

O passivo real equivale a 610/, (70"10) dos recursos totais, sendo
que 44Ojl) (57~'o) forem classificado} no passivo circulante - cresceu
3107, " onde 27":, (33':,) reterem-se a empresas controladas, e 170/,
(13%) no exigível a longo prazo- cresceu 116%. Consequerucmente, O
patrimônio liquido equivale a 3.9"7, (30';,i do total dos recursos, dos
quais 21 % (16,\,) estão representados pelo capital social.

O passivo real evoluiu 38°10 c o patrimônio liquido 1150i'o. O capi-
tal social aumentou 1I S';" passando de CrS 707,74 milhões para Cr.$
1.54 bilhão, está representado por 852.840.000 ações no valor de Cr$
1,81 cada, divididas igualmente entre ações or dinàr ias e preferenciais.

Seus índices de liqüidez são: comum 1,48 (1,19), seco 1,00 (0,80) c
geral 1,07 (1,01), considerados satisfatór íos. Os recursos de terceiros
predominam sobre os próprios como coniírmarn o grau de endivida-
mento de 1,52 (2,27) e o "dcbt ratio" de 0.61 (0,70).

As origens dos recursos totaliz ar arn Cr) 1,10 bilhão (CrS 213,63
milhões). sendo que 43% (S5Ifo) foram provenientes das operações,
350;. (inexistente) de reserva para aumento de capital por srbscrição
pública, 21~', (360/,) do aumento do exigivel. a longo prazo.' Os recur-
sos íoram aplicados 44~:o (4911jo) em aumentos de investimentos. 80:0
(29%) com dividendos distribuídos e 47'10 (I J'i,) com aumento de ca-
pital circulante liquido.

DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS

A receita liquida teve uma expansão de 71"I. no período conside-
rado. O lucro operacional (oi 3440:, superior ao de igual período do
ano passado e equivale a 160;, (8%) do patrimônio liquido. A margem
operacional aumentou 6 pontos percentuais devido principalmente às
rendas de participação que cresceram J65':" quando atingiram CrS'
413,27 milhões. o que representa 8'/0 (6'7.) das receitas, e ao custo das
mercadorias vendidas e dos serviços prestados· roralizou Cr$ 3,82 bi-
lhões -. que absorveu 72cr:o das receitas contra 73"io no ano passado,
As despesas operacionais . somaram Cr.S 1.~2 bilhão e cresceram 710/0
• mantiveram inalterada sua proporcionalidade sobre as vendas em
270;0.

O lucro antes do Imposto de Renda (oi de CrS 467,90 milhões I
contra CrS 115,57 milhões em igual período do ano anterior, o que re-
preserua um crescirnenro de 3050io. i

O lucro liquido do semestre foi 321~. superior ao do ano passcdo .
eequivale a 8Q:, (3~',) das receitas, 160,', (8,",) do parrimônio liquido e
290/. (150',) do capita] social.

O lucro por ação (oi de Cr$ 0,52 (Cr$ 0,21 l .

.._._ .._-_._-.;..-_._-----



Anexo n9 26

lI Análise de Bi!~O

Pereira Lopes/Ibesa:
receitas crescem 1130/0

Ricardo L. Giaccheri :

Apresentamos os demonstrativos financeiros da Pereira
Lopes/Ibcsa. Indústria e Comércio S.A., companhia aberta,
referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de SO, com-
par~tivamcn,c aos de igual período do ano passado, cujos
índices e valores aparecem entre parênteses ao lado dos atuais:

BALANÇOS

(Cr$ mil)
Ativo circulante

(-) Passivo circulante
(= ) Capital circulante liquido
(+ ) Realizável a longo prazo
(+) Permanente
(-) Exigivcl a longo prazo
(=) Patrimônio liquido

30-06·79
1.067.665

725.326
3-12.339
43.630

536.918'
88.039

834.848

30-06-80
2.529.336
1.770.052

759.284
116.0,6
92-1.173
152.267

1.647.266

o ativo total teve uma evolução de 117tr,o, passando de
Cr$ 1,64 bilhão para Cr$ 3,56 bilhões. Deste total, 71 "70(65070)
estão alocados no ativo circulante - cresceu 1J7~lo -, onde
44070 (28010) se referem a clientes e outras contas a receber; JOIo
()o'o) no rcatizávela longo prazo; e 26~!o (32°'-0) no permanente
- cresceu 72% - dos quais I3OJo (16%) foram aplicados no
imobilizado.

O passivo real equivale a 540/0 (49%) dos recursos totais,
sendo que 50% (44~'0) foram classificados no passivo circulan-
te - cresceu 144~'0 -, onde 34°70 (25%) se referem a fornece-
dores: e 4"/0 (50i,,) 110 exigível a longo prazo.

Conscqueruemerue, o patrimônio liquido equivale a 46%
(51 %) do total dos recursos, sendo que destes, 190;0 (25070) es-
tão representados pelo capital social.

I O passivo real evoluiu 136% e o patrimônio li(,Jido 970/0.
O capital social aumentou 58%, passando de Cr$ 420 milhões

I
para c-s 665,7.8 milhões, está representado por 264.638.266
ações ordinárias e 239.361: 734 ações prefcrenC.iais, sem direito
a voto, divididas em 14.570.176 ações preferenciais de classe

I
"A" e 22·;.791.558 ações preferenciais de classe "H" de valor
nominal de Cr$ 1,32 cada, pertencentes a residentes no País.
Seus indices de liquidez são: comum 1,43 .(1,47); seca 1.1)1

I (0,89) e geral 1,38 (1,37). considerados bons.
I Os recursos de terceiros predominaram neste exercício so-

I bre o'; próprios como confirmam o grau de endividamento de
! 1,17 (0,97) e o "dcbt ratio" de 0,54 (0,49).

DEMor~STnATlVOS DE RESUI.TADOS
(Cr$ mil) 30-06·79 % 3(}.06·80 '7.
Receita liquida ,2.345.295 100 5.001.3·U 100
Lucro bruto 575.238 25' 1.159.114 23
Lucro operacional 327,127 14 551.325 11
Lucro líquido 201.525 9 216.420 4

A receita líquida teve uma expansão de 113070 no período
considerado. O lucro operacional foi 69% superior ao do ano
passado c equivale a 33% (39"70) do patrimônio liquido. A
margem operacional diminuiu 3 pontos percentuais devido ao
custo dos produtos vendidos - toralizou Cr$ 3,84 bilhões e
cresceu 117~'-o -, que aumentou sua proporcionalidade SObreI
as receitas de 7SU,0 para i7Ulo e ao resultado da participação erm
controladas e coligadas que inverteu seu saldo neste exercício]
sendo de CrS 20,75 milhões devedor contra Cr$ 21,86 milhões]
credor do ano passado, As despesas operacionais situaram.sel!
no mesmo nível relativo às vendas, ou seja, 12070, tendo sorna-
do CrS 537.03 milhões em 80. . I

A correção monetária do balanço teve um saldo de CrSI
187,42 milhões (erS 6-1,31 milhões) devedor, o que representa]
40/0 (3%) das receitas, fato contábil que diminuiu o lucro fi.'

. na!. .' I
i O lucro antes do Imposto de Renda e das participações
I foi de CrS )66,69 milhões contra Cr$ 266,01 milhões do;i exercício anterior, rcgi-trando um incremento de 380,'0. ;
, O lucro líquido do excrcicio foi 7°;0 superior ao do ano'
i passado, equivale a 4','0 (9"','0) das receitas, 13";0 (24~ío) do pa-:
! trimiinio líquido e 3Jo'0 (48°.'0) do capital social. O lucro liqui-I
, do por ação foi de Cr~ 0.45 (Cr$ 0,76). I

I
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Anexo n9 27

Análise de Balanço

A receita líquida da' .
Consul aumentou 1520/0.. .~'..•..

Ricardo L. Giaccheri

Apresentamos os demonstrativos financeiros Consul S.A,
companhia aberta, levantados em 31 de agosto de 80 e 79, referen-
tes ao primeiro trimestre do exercício social. Os índices e valores
do exercício anterior aparecem entre parênteses ao lado dos
atuais:

BALANÇOS

31/08/79
1.899.905
1.151.701
748.204
33.010

713.783
113.512

1.381.485

31/08/80
3.799.961
2.339.6)7
1.400.304

72.400
1.401.7 i I

226.503
2.647.912

(Cr$ mil) .
Ativo circulante .

(-) Passivo circulante .
(=) Capital circulante liquido .
( +) Realizável a longo prazo .
( + ) Permanente ; .
(-) Exigivel a longo prazo .
(=) Patrimônio liquido ..•...... :

'------------------------------~
O ativo total teve uma evolução de 99"70 passando de CrS

2,64 bilhões para Cr$ 5,27 bilhões. Deste total, 72"1. (720;0) estão
alocados no ativo circulante onde 25"10 (21°;0) referem-se aos esto-
ques: 1070 (l Oio) no realizável a longo prazo; e 27oio (270;.) no per-
manente dos quais 14°':0(15%) foram aplicados em imobilizações.

O passivo real equivale a 50'70 (4"0:01 dos recursos totais sen-
do que 46~'0 (44%) foram classificados no passivo 'circulante -
cresceu 108"!, - onde 23% (17Oio) reterem-se a Iornecdores: e 4%
(4"10) no exigível a longo prazo.

Consequentemcntc, o patrimônio líquido equivale a 50%
(520;0) do total dos recursos dos quais gOio (17"70) estão representa-
dos. pelo capital social. O capital social de Cr$ 444,36 milhões não
se alterou no periodoconsidcrado.

O passivo real evoluiu IOSo;. e o patrimônio liquido 92~:0.
Seus índices de liquidez são: comum 1,58 0,65) seco 1,04

1(1,16) e geral 1,47 (1,53) considerados bons. Neste trimestre os re-
cursos próprios e os de terceiros estão em igualdade como =
mam o grau de endividamento de 0,99 - (0,92) e o "debt fatio" de
0.50 (0,48).

/'
DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS

31/08179' %
805.700 100
235.309 29
162.884 20
75.216 9

i

!

31/08/80 ,,!,
2.033.557 100

501.211 25
346.540 17
183.623 9.

Cr$ mil
Receita líquida ....•......
Lucro bruto ...........•.
Lucro operacional : .
Lucro liquido .

A receita liquida teve uma expansão de 151% no período
analisado. O lucro operacional Ioi 1130.:0 superior ao de igual trio
mestre do ano passado e equivale a 130;0 (l20io) do patrimônio li-
quido. A margem operacional diminuiu 3 pontes percentuais de-
vido ao custo dos produtos vendidos . ioralizou CrS 1,53 bilhão e i
cresceu I 69'io - que absorveu 750'0 das recciras contra 71"í, do ano:
passado. e as outras receitas operacionais que no exercício ante- I

rior atingiram CrS 19,02 bilhões e representavam 2".', das receitas',
e neste ano tiveram um valor ínsigniíicantc.tquc anularam a dirni._.
nuição da proporcionalidade da, despesas operacionais - soma-
ram CrS 205,75 milhões e cresceram 94% .- sobre as receitas de
13% para 1O~0. O resultado da equivalência patrimonial colabo-
rou com O bom desempenho operacional da empresa, pois aunj iu
cu 50,78 milhões (CrS 14,75 milhões).

A correção monetária do balanço teve saldo devedor de CrS
102,59 milhõc] (Cr$ 58,56 milhões) o que representa 5% (7~',) das
receitas. diminuindo I) lucro final.
. O lucro antes do Imposto de Renda c das oarticipaçôcs foi de

CrS 265,47 milhões contra Crs 99,35 milhões do ano passado o
que representa um acréscimo de 167'J!•.

O lucro liquido do período foi de 144°;, superior ao do ano
anterior, equivale a 90,'0 (9';.) d.is receitas, 7°,'0 (50,'.) do parrimõ-,
nio liquido e 41"!, (17'1io) do capital social. i

._-_..._--------_._-------_. ._1
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Tabela n9 1

Próximo Aparelho a Ser Comprado

- 270 -

A P A R E.L H O NÚMERO DE
DOHIC1LIOS

7.

Aspirador':
Barbeador
Batedeira
Chuveiro !

i

Enceradeira
Ferro

'~:'
Fogão
Geladeira
Gravador
Liquidificador
Miquina de Costura
Miquina de Lavar
Ridio
Secador
Televisor branco e preto
Televisor em cores
Ventilador
Vitrola
Nada
Sem informação

2

2

7

5

21
7

10
81

2

26
38

29
5.

zero
48

20
1

14
81
1

T O T A L 400

0,50
0,50
1,75
1,25
5,25
1,75
2~50

20,25
0,50
6,50
9,50
7,25
1,25
0,00

12,00
5,00
0,25
3,50

20,25
0,25

100,00
!
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Tabela n9 2

Por Que a Compra do Pr6ximo Aparel~o

A P A R E L H O I PO R Q u E ? NÚMERO DE TOTAL
DOMICILIOS

-
Aspirador de Pô necessidade I

vizinho - I 2tem
Barbeador necessidade I

utilidade .. I 2
Batedeira necessidade 4

pra deidade 2
sem informação I 7

Chuveiro necessidade 5 5

Enceradeira comodidade 10
melhor - 5conservaçao
necessidade 6 21

.-
Ferro necessidade 6

substituição 1 7

Fogão necessidade 2
substituição 8 10

,
Geladeira conservar alimen,tos 42

gelar bebidas ..i 4
necessidade ~"'- 23
substituição 2
.utilidade 7
sem informação 3 81

- - -
Gravador gosto 2 2
Liquidificador necessidade 1

preparar alimentos 16
utilidade 9 26

..
Máquina de Costura necessidade 3

trabalhar em casa p~. ra fora 8

uso domestico 27 38

S U B _. r O 'r A L 201 201
'-



Tabela n9 3

Como Comprar Próximo Aparelho

A P A R E L H O A A S/INF. TOTAL POR
VISTA PRAZO APARELHO

-

Aspirador de Pó - 2 - 2

Barbeador 1 1 - 2
Batedeira 2 5 . - 7

!Chuveiro i 2 3 - 5

Enceradeira 9 12 - 21
Ferro 4 3 - 7
Fogão 3 7 - 10
Geladeira lS 64 2 81
Gravador 1 1 - 2
Liquidificador 11 15 - 26
Máquina de Costura 3 34 1 38
Máquina de Lavar 2 27 - 29
Rádio 1 4 - 5.
Secador - - - -
Televisor branco e preto 10 38 - 48
Televisor em cores 5 15 -. 20
Ventilador - 1 - 1
Vitrola 3 11 - 14

S u B - T O T A L 72 243 3 318

Nada 81,

Sem informação 1

T O T A L L 400
i

- 273 -
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Tabela n9 3

Corno Comprar Próximo Aparelho. .

i
{..

A P A R E L H==r;~TA I A I S/INF. I
TOTAL POR

PRAZO APARELHO

Aspirador dePó - 2 - 2

Barbeador 1 - 1 - 2

Batedeira 2 5 - 7
Chuveiro 2 3 - 5
Enceradeira 9 12 - 21
Ferro 4 3 - 7
Fogão 3 7 - 10
Geladeira 15 64 2 81
Gravador 1 1 - 2
Liquidificador 11 15 - 26
Máquina de Costura 3 3Lf 1 38
Máquina de Lavar 2 27 - 29
Rádio 1 4 - 5
Secador - - - -
Televisor branco e preto 10 38 - 48
Televisor em co res 5 15 - 20
Ventilador - '1 - 1
Vitrola 3 11 - 14

S U B- - T O T A L 72 243 3 318

Nada 81,

Sem informação 1

T O T A L 400
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Tabela n9 5

Aparelhos Que Est~o Sendo Pagos
EmPrestaç~es Atualmente

A P A R E L H O N9 DE %APARELHOS
-

Aspirador de Pô - -
Barbeador - -
Batedeira - -
Chuveiro 2 0,/+4
Enceradeira 4 0,87
Ferro 8 1,75
Fog~o 40 8,75
Geladeira 20 4,38
Gravador 1 0,22
Liquidificador 10 2,19
Máquina de Costura 12 2,62
Máquina de Lavar 1 0,22
Rádio 18 3,94
Secador 1 0,22
Televisor branco e preto 45 9,84
Televisor em cores 1 0,22
Ventilador 3 0,66
Vi tro.La

/ 18 3,94
Nada 271 59,30
Sem informação 2 0,44

T O T A L 457 100,00
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Tabela n9 5

Aparelhos Que Est~o Sendo Pagos
Em Prestaç;es Atualmente

A P A R E L H O N9 DE %APARELHOS

Aspirador de Pô - -
Barbeador - -

I

Batedeirà - -
Chuveiro 2 0,44
Erí'c e r a d e i r a 4 0,87
Ferro 8 1,75
Fog~o 40 8,75
Geladeira 20 4,38
Gravador 1 0,22
Liquidificador 10 2,19
Maquina de Costura. 12 2,62
Maquina de Lavar 1 0,22
Radio 18 3,94
Secador 1 0,22
Televisor branco e preto 45 9,84
Televisor em cores 1 0,2.2
Ventilador 3 0,66
Vitrola

/' 18 3,94
Nada 271 59,30
Sem informação 2 0,44

T O T A L
;1

457 100,00

i
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Tabela n9 7

Local de Compra dos Aparelhos

A P A R E L H O ONDE COHPROU ?
UNI %

TOTAL DE
/

DADES APARELHOS
I

Aspirador de Pô - - - -

Barbeador Jumbo-Eletro 1 20900
Happin 3 60,00
Outros 1 20,00 5

Batedeira Baú da Felicidade 1 11,11
Casas Bahia 1 11,11
Mappin 2 ·22,22
Tamakavi 1 11,11
Vendedor 1 11,11
Presente 1 11,11
Loja pequena 1 11,11
2a. - 1 11,11mao 9

Chuveiro Jumbo-E1etro 11 I 8,33
Happ i.n : 8 6,06
Depôsitos 23 17,42
Supermercados 14 10,61
Loja pequena 22 16,67
Outros .' 12 9,09

r

Presente 15 11,36
-.

2a. - 5 3,79mao .1

Sem informação 22 16,67 132
1 • 2 4,17Encerade1.ra Jumbo-Eletro

Casas Bahia 3 6,25.
, U1tra1ar 1 2,08
: Mappin 3 6,25

Arapuã 1 2,08
,

Loja pequena 11 22,91

!
Vendedor 8 16,67 .
Outros 5 10,42
2a. - 6 12,50mao

;
Sem informação 8 16,67 48

--
S U B - T O T A L (1) 19lf - 19/ .•
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Tabela n9 7 ,(continuação)

.'

A P A R E L H O ONDE COMPROU ?
UNI % TOTAL DE-DADES APARELHOS

S U B - T O T A L '(1) 194 " - 194

Ferro Jumbo-E1etro 13 4,71
'Casas Bahia 10 3,62,
U1tra1ar 2 0,73
Mappiri. 19 6,88
Arapuã 1 0,36

.,

Tamakavi 5 .1,81
Baú da Felicidade 6 2,18
Supermercado 16 5,80
Vendedor 2 0,73
Fâbrica(diretamente) 5 1,81'-
Feira L~ 1,45
Loja pequena 66 23,91
Outros 23 8,33
2a. - 15 5,43mao I
Sem informação 89 32,25 276

Fogão Jumbo-E1etro 22 5,81
Bahia 14 " 3,69Casas ,

Ultra1ar 9 2,37
Mappin .- 19 5,01/'

I
I

Arapuã ; 7 1,85
Baú da FelicicÍade 3 0,79

!

Tamakavi 2 0,53

i
Vendedor 1 0,26
Loja pequena 75 19,79

!
Outros 38 10,03'
2a. - 105 27,71mao

"

" Troca 1 0,26
I Sem informação 83 21,90 379

,5 U B - T O T AL (2) 8L~9, - 849
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Tabela n9 7 (continuação)

.
A P A R E LH O ONDE COMPROU ? UNI % TOTAL DE-DADES APARELHOS

S U B - T O T A L . (2) 849 - 849

Geladeira Jumbo-E1etro 20 13,70
Casas Bahia 1 0,68
U1tra1ar 5 3,43
Mappin 14 9,59
Arapuã 3 2,05
Talllakavi 5 3,43
Loja pequena 30 20,55
Outros 23 15,75
2a. ~ 20 13,70mao

Troca 2 1,37
Sem informação 23 15,75 146

Gravador Mappin 2 15,38
Arapuã 1 7,69
Outros 4 30,77
2a. ~ 3 23,08mac.

Sem informaç~o 3 23,08 13

Liquidificador JUlllbo-E1etro 19 13,87
Casas Bahia 9 6,57
U1tra1ar 3 2,19
Happin 14 10,22
Arapuã 4 2,92 .'

Baú'da Felicidade 4 2,92
, Vendedor 1 0,73

Loja pequena 18 13,14
; Outros 19 13,87

2a. ~ 12 8,76mao

Troca 1 0,73
Sem informação 33 24,08 137

-- --- ----- ~------_._-- ---------
S U B - T O T A L (3) 1145 - 1145
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Tabela'n9 7 ,(continuação)

--- ,

A P A R E L H O ONDE' COMPROU t
UNI % TOTAL DE

DADES " APARELHOS
-

S U B - T O T AL '(3) 1145 - 1145
f . --

Máquina de Costura Jumbo-E1etro 1 0,79
Casas Bahia 1 0,79
Mappin 6 4,76
Arapuã 2 1,59
Singer

~~,
'17 13,49

Loja pequena 23 18,26
Vendedor , 11 8,73.
Outros 8 6,35
2a. - 36 28,57mao
Troca 2 1,59
Sem informação 19 15,98 126

Máquina de Lavar Mappin 1 20,00
Arapuã 1 20,00
Gabriel Gonçalves 1 20,00
Troca 1 20,00
Sem informação 1 20,00 5

Rádio Jumbo-E1etro 16 5,93
Casas Bahia 9 3,33
U1tra1ar / 1 0,37.

f

i

Mappin ! 15 5,55
Arapuã 4 1,48 !

Baú da Felicidade 4 1,48
i Tamakavi 2 0,74

Vendedor 2 0,74
; Loja pequena 67 24,82

Outros 16 5,93
2a.. - 38 14,07mao
Troca 17 6,30
Sem informação 79 29,2.6 270

S U B - T O T A L (4) 1546 - 1546
_______ 1-.
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Tabela n9 7 (continuação)

A P A R E L H O I ONDE COMPROU ? I UNI %
TOTAL DE-

I DADES APARELHOS
- -

S U B - T O T A L - (lf) 1546 - 1546

Secador Jumbo-E1etro 1 12,50
Mappin 1 12,50
Makro 2 25,00
Vendedor 1 12,50
Loja pequena 2 25,00
Sem informação 1 12,50 8

Televisor branco e Jumbo-E1etro 22 8,84
preto Casas Bahia 10 4,02

I
Ultra1ar 3 1,21
Mappin 37 14,86
Arapuã 7 2,81
Baú da Felicidade 2 0,80
Tamakavi 6 2,41
Vendedor 1 0,40
Lo j a pequena 44 17,67
Outros 39 15,66
2a. - 40 16,06mao
Troca 2 0,80
Sem informação 36 . 14,46 249

Televisor em cores Jumbo-E1etro 3 50,00
Casas Bahia 1 16,67
Hal?pin 1 16,67

, Loja pequena 1 16,67 6

Ventilador Jumbo-E1etro 2 7,41-
Casas Bahia 2 7,41
Ultralar 1 3,70·
l1appin 5 18,52
Loja pequena 5 18,52
Outros 4 14,81
2a. - 2 7,41mao
Troca 1 3,70 .
Sem informação 5 18,52 27

-~ -~

S U B -- T O T A L (5) 1836 - 1836
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Tabela n9 7 (continuação)

A P A R E L H O ONDE COMPROU ? UNI % TOTAL DE
DADES APARELHOS

S U B - T O T A L (5) 11836 - 1836

Vitrola Jumbo-Eletro 5 5,21
Casas Bahia 9 9,38
U1tra1ar 1 1,04

! Mappin 7 7,29
I

Vendedor 1 1,04
Loja pequena 22 22,92
Outros . 12 12~50
2a. - 19 19,79mao
Troca 6 6,25
Sem informação 1/+ 14,58 96.

T O T A L 1932 - 1932
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Tabela n9 8

Porqu~ do Local da Compra

POR QUE COHPROU
UN~

TOTAL DEAPARELHO DADES %NESTE LOCAL ? APARELHOS
-

Aspirador de Pô - - - -

Barbeador Crediário 1 20,00
!

Ha í s barato 3 60,00
,, Sem informaçã? 1 20,00 5..

Batedeira Crediário 2 22,22
Mais barato. 2 22,22
.Freguês 1 11,11
Impulso 1 11,11 -
Propaganda 1 11,11
Outros motivos 1 11,11
Sem informação 1 11,11 9

Chuveiro Crediário 8 6,06
Mais barato 31 23,48
Mais perto 18 13,64
Fregu~s 4 ..3,03
Impulso 10 7,58
Outros motivos 7 5,30
Sem informação / 54 40,91 132i

/

Enceradeira Crediário - 5 10,42
Mais barato 12 25,00 !

Freguês 1 2,08
Mais perto 3 6,25

t Impulso 7 14,59
.. Propaganda 1 2~08

Sugestão 1 2,08
Outros motivos 3 6,25
Sem informação 15 31,25 48

S U B - T O T A L' (1) 194 - 194



! ~.
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Tabela ni? 8 (continuação)

I

{.

I

IA P A R E L H O POR QUE COMPROU UNI %
TOTAL DE

NESTE -LOCAL ? DADES APARELHOS
---

S U B - T O T A L (1) 194 - 194

Ferro Crediário 20 7,25
Mais barato 6LI 23,19

-
Freguês 29 10,51
Mais perto 21 7,61
Impulso 16 5,80
Sugestão 2 0,72
Vendedor 6 2,17
Outros motivos 8 2,90
Sem informação llO 39,85 276

- ,
Fogão Crediário 43 11,35

Mais barato 106 27,96

I Freguês 20 5,28
Mais perto 21 5,54
Suges tão 6 1,58 IPropaganda 4 1,06
Impulso 17 4,49
Preferência/gosto 3 0,79
Outros motivos 12 3,17

. Sem informação 38,78147 379

Geladeira Crediário 27 18,49
Mais barato 41 28,08
Freguês 18 12~33
Mais perto 7 4,80
Impulso' 2 1,37
Propaganda 2 1,37
Sugestão 1 0,69
Outros motivos 9 6,16
Sem í.nforrnaçao 39 26,71 146

------- f------,,----- 1---_ ..---:---

Gravador Crediário 1 7,70
Mais barato 3 23,08

. Freouês 2 15,38
'" .

Outros motivos 7. 15,38
Sem informação 5 38,46 13

S lJ B - T O T A L (2) 1008 -- 1008
;

L-.



Tabela n9 8

- 285 -

(continuaç~o)

A P A R E LH O POR QUE COMPROU
NESTE LOCAL?

-UNI
DADES %

1008SUB T O T A L (2) 1008

Liquidificador cnidiario
Mais barato
Freguês
Mais perto
Impulso
Propaganda
Sugestão
Outros motivos
Sem' informação

14
31
12
2

10
3
3

7

55

10,22
22,63
8,76
1,46
7,30
2,19 •
2,19
5,11

40,14

TOTAL DE
APARELHOS

137

j.

Máquina de Costura Crediario
Mais barato
Freguês
Mais perto
Impulso
Sugestão
Propaganda
Troca
Outros motivos
Sem informação //"

10
34

7

4

11
1
1

1

8

49

7,94
26,98
5,56
3,18
8,73
0,79
0,79
0,79
6,35

38,89 126

Maquina de Lavar Crediario
Mais barato
Sem informação

i
j

1

1

3

20,00
20,00
60,00

~ ~ ,~~ -- __ i~ ,~--~~~~
" ..5

Radio Crediario
Mais barato
Freguês
Impulso
Mais perto
Sugestão
Propaganda
Outros motivos
Sem informação

16
63
15
29
15
5

2

8

117

5,93
23,33
5,56
10,74
5,56
1,85
0,74
2,96

43,33 270

T O T A L 1546SUB (3) 1546
L- ~ ----------------~------~~.--~.--------~



Tabela n9 8

APARELHO POR QUECOHPROU
NE S TE LOCAL?

- 286 -

(continuação)

DADES
UNI

% TOTAL DE
APARELHOS

r--------------------+---------------------4------~f--------~---------
8

S U TI TOTA:L 1546 1546

Secador

Televisor branco e
preto

Mais barato
Impulso
Sem informação

Crediário
Mais barato
Freguês
Mais perto
Impulso
Propaganda
Sugestão
Outros motivos
Sem informação

3

1
4

39
80
15
8

14
6

7

8

72

37,50
12,50
50,00

15,66
32,13
6,03
3,21
5,62
2,41
2,81
3,21
28,92

~------------------~-------------------------------~------~--------~
249

Televisor em cores Crediário
Mais barato
Sem informação

1.

2

3

16,67
33,33
50,00 6

Ventilador Crediário
Hais barato
Freguês
Impulso
Suges t'ão
Outros motivos

3

7

3

2

2

1

9

11,11
25,93
11,11
7,41
7,41
3,70

33,33Sem informação
__ ~i ~ +_--------- __,----------+_-------+_----.--~-----------
Vitrola Crediário

Mais barato
Freguês
Impulso
Mais perto
Sugestão
Outros motivos
Sem informação

12
21
3

14
3

2

6

35

12,50
21,87
3,13

14,58
3,13

2,08
6,25

36, t.6

27

96

T O T A L 1932 1932
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Tabela n9 9

Razões de Compra Verbalizadas

% TOTAL T O T A ·L
- I UNIR A Z A O A P A R E L H O S DE UN..!.I UN~ % TOTAL DEDADES DADES DADES APARELHOS

-
CREDIÁRIO Aspirador de Pô - -

Barbeador 1 0,49
Batedeira 2 0,98
Chuveiro ; 8 3,94..

Enceradeira 5 2,47
Ferro 20 9,85
Fogão 43 21,18
Geladeira 27 13,30
Gravador 1 0,1+9

Liquidificador 14 6,90
Háquina de Costura 10 4,93
Háquina de Lavar 1 0,49
Rádio 16 7,88
Secador - -
Televisor branco e preto 39 19,21
Televisor em cores 1 0,49
Ventilador 3 1,49
Vitrola 12 5,91 203 10,59

HAIS BARATO Aspirador de Pô - -
/"

Barbeador ./ 3 0,60
Batedeira 2 0,40
Chuveiro 31 6,15 .!

Enceradeira' 12 2,38
i Ferrei 64 12,70

Fogão 106 21,03
Geladeira 41 8,13
Gravador 3 0,60
Liquidificador 31 6,15
Máquina de Costura 34 6,74
Náquina de.Lavar 1 0,20
Rádio 63 12,50
Secador 3 0,60
Televisor branco e preto 80 15,87
Televisor em cores 2 0,40
Ventilador 7 .1,38
Vitrola 21 4,17 504 26,08

- ---
S U B - T O T A L (1) 707 - 707 36,58

--
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Tabela n? 9 (continuação)

( ~.

T O T A L
% TOTAL .-

R A Z Ã O A P A R E L H O S UNI DE UNI %UNI TOTAL DEDADES -DADES DADES APARELHOS

S U B - T O T A L (1) 707 - 707 36,58

FREGUÊS Aspirador de Pô - -
Barbeador - - -
Batedeira 1 0,77
Chuveiro 4 3,08
Enceradeira 1 0,77
Ferro 29 22,31
Fogão 20 15,38
Geladeira 18 13,84
Gravador 2 1,54
Liquidificador 12 9,23
Haquina de Costura 7 5,38
Haquina de Lavar - -
Radio 15 11,54
Secador - -
Televisor branco e preto 15 11,54
Televisor em cores· - -
Ventilador 3 2,31
Vitrola 3 2,31 130 6,73

IMPULSO Aspirador de Pô - -
Barbeador - -
Batedeira 1 0,75
Chuveiro 10 7,46
Enceradeira 7 5,22
Ferro 16 11,94
Fogão 17 12,69.
Geladeira 2 1,ll9
Gravador - -
Liquidificador 10 7,l16
N~quina de Costura 11 8,21
Haquina de Lavar - -
Radio 29 21,64
Secador 1 0,7,5
Televisor branco e,preto 14 10,45
Televisor em cores - -.
Ventilador 2 1,1+9

Vitrola III 10,45 134 6',94

S U B - T O T A L (2) 971 - 971 50,25

f,



- 289 -

Tabela n9 9 (continuação)

T O T A Lil%TOTAL
R A Z Ã O A P A R E L li. O S D DE UNI UNI % TOTAL DE-DADES DADES APARELHOS

S U B' - T O T A L (2) 971 - 971 50,25

MAIS PERTO Aspirador de Pô - -
Barbeador - -
Batedeira - - .

Chuveiro 18 17,65
Enceradeira " 3 2,94

.'

Ferro 21 20,59
Fogão 21. 20,59
Geladeira 7 6,86.
Gravador - -
Liquidificador. 2 1,96
Máquina de Costura 4 3,92
Máquina de Lavar - -
Rádio 15 14,71
Secador - - \

Televisor branco e preto 8 7,84,
Televisor em C0res - -
Ventilador - -
Vitrola . 3 2,94'" 102 5,28

PROPAGANDA Aspirador de Pô - -
Barbeador ,/ - -/

Batedeira / 1 5,00,
/

Chuvei.ro
"- -

Enceradeira 1 5,00 I

Ferro - -
Fogão 4 20,00
Geladeira' 2 10,00

i Gravador - -
Liquidificador 3 15,00
Máquina de Costura 1 5,00

/' !~

Máquina de Lavar - -
Rádio 2 10,00
Secador - - .
Televisor branco e preto 6 30,00
Televisor em cores - -
Ventilador - -. Vitrola 20 1,04- -

I

S U B - T O T A L (3) 1093 - 1093 56,57



- 290 -

Tabela n99 (continuação)

T O T A L
UNI z TOTAL

R A Z Ã O A P A R E L H O S - DE UNI UNI % TOTAL DEDADES - -DADES DADES APARELHOS
S U B - T O T A L (3) 1093 - 1093 56,57

SUGESTÃO Aspira?or de Pô - -
Barbeador - -
Batedeira - -
Chuveiro - -

I

Enceradeira 1 3,33
Ferro 2 6,67
Fogão 6 20,00
Geladeira 1 3,33
Gravador - -
Liquidificador 3 10,00
Háquina de Costura 1 3,33
Háquina de Lavar - .~ - -
Rádio 5 16,67
Secador - -
Televisor branco e preto. 7 23,33 ..
Televisor em cores - -
Ventilador 2 6,67
Vitrola 2 6,67 30 1,55

--
OUTROS HOTIVOS Aspirador de Pô - -

Barbeador - -
Batedeira 1 1,11
Chuveiro 7 7,78
Enceradeira 3 3,33
Ferro 14 15,56
Fogão 15 16,67
Geladeira 9 10,00
Gr<tvador 2 2,22
Liquidificador 7 7,78
Háquina de Costura 9 10,00
Máquina de Lavar - -
Rádio 8 8,89
Secàdor - -
Televisor branco e preto 8 8,89
Televisor em cores - -
Ventilador 1 1,11

Vitrola 6 6,66 90 4,66

S U B - T O T A L (4) 121.3 - 1213 62,78- --
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Tabela' n9 9 (continuação)

"

% TOTAL I' T O T A L
A Ã UNIR Z O A P A R E L H O S ..- DE ~UNI % TOTAL DEDADES DADES- 'DADES APARELHOS

SUB - T O T A L (4) 1213 - 1213 62,78

SEM INFORMAÇÃO Asp í rador de Pô - -
Barbeador 1 0,14
Batedeira 1 0,14
Ch~veiro 54 7,51
Enceradeira ., 15 2,08

'.-/ Ferro 110 15,30
Fogão 147 20,45
Geladeira 39 5,42
Gravador 5 0,70 -
Liquidificador 55 7,65
Máquina de Costura 49 6,82
Máquina de Lavar 3 0,42
Rádio 117 16,27 \

Secador 4 0,56
Televisor branco e preto 72 10,01.
Televisor em cores 3 O 42 ', "

",

Ventilador ,9 1,25
Vitrola 35 4,86 719 37,22

.-
T O T A L ,../ 1932 - 1932 100,00
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Tabela n9 10

Forma de Pagamento

í.'

si A 2 a 6 7 a 12 13 a 20 + DE S/INF.
A P A RE L H O 20 N9 TOTAL

INF. VISTA PREST. PREST. PREST. PREST. PREST.
..

Aspirador de Pô - - - - - - - -
-

Barbeador - 3 1 1 - - - 5
Batedeira 1 3 1 - - 1 3 9
Chuveiro 27 89 11 2 1 - 2 132
Enceradeira 11 11 l3 6 3 1 3 48

Ferro 57 174 28 10 4 -- 3 276

l"ogao 70 152 48 59 8 22 20 379
Geladeira 22 35 17 34 12 20 6 146

Gravador 1 7 2 1 - 2 -- 13
Liquidificador 26 61 19 17 3 4 7 137

.Háquina de Costura 13 57 12 18 13 8 5 126

Háquina de Lavar 2 1 - 1 - 1 - 5

Rádio 46 148 35 29 2 1 9 270

Secador - 7 1 - - - - 8
Televisor branco e preto 32 54 33 70 10 34 16 249

Televisor em cores - - - 2 2 2 - 6

Venti 1ador 6 13 3 Lf - 1 - 27

Vitrola 11 45 13 14 2 6 5 96

T O T A L 325 860 237 268 60 103 79 1932
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Tabela ne;? 11

Marca dos Aparelhos

I ~.

A P A R E L H O M A R C A UNIDADES T O T A L
N9 % N9 %-

Aspirador de Pô - - - - -
-

Barbeador Braun 1 20,00
Phi1ips 2 40,00
Walita 1 20,00
Sem informação 1 20,00 5 -100,00

Batedeira Arno 3 33,33
Walita 5 55,56
Sem informação 1 11,11 9 100,00

---
Chuveiro Corona 56 42,42

Fame 27 20,46
Lorenzetti 42 31,82
Sem informação 7 5,30 132 100,00

--
Enceradeira Arno 16 33,33

-Wa1ita 18 37,50
Outros 10 20,84
Sem informação 4 8,33 48 100,00

Ferro Arno 2 0,72
Cofega 6 2,18
E1etrolux 2 0,72 ,

Eletrônica Brasileira 10 3,62
Genéra1 E1ectric 94 34,06
Sunbeam 4. '1,45
Tupi 49 '17,75
Wa1ita 41 14,86
Outros 29 10,51
Sem informação 39 14,13 276 100,00

-
S U B - T O T A L (1) 470 - 1-+70 -
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Tabela n9 11 (continuação)

C
UNIDADES T O T A L

A P A R E L H O M A R A --
N9 % N9 %

S U B - T Ü T A L (1) 470 - 470 -

Fogão Alfa 49 12,93
~rasi1/Continenta1 58 15,30
Brastemp 28 7,38
Cosmopolita 49 12,93

, Dako 38 10,03
Semer 95 25,07

., Wallig 13 3,43
Outros 26 6,86
Sem informação 23 6,07 379 100,00

Geladeira Brastemp 18 12,33
Clímax 43 29,45
Consu1 27 18,49
Frigidaire 21 14,38
Gelomatic 13 8,90
General E1ectric 11 7,53
Prosdôcimo 5 3,43
Outros 7 4,80
Sem informação 1 0,69 146 lGO,OO

Gravador Aiko 1 7,69
C C E 1 7,69
National 1 7,69
Phi1co 1 7,69
Phi1ips 1 7,69
Record 1 7,69

i Sanyo 2 15,39
Sharp 2 15,39
Sony 1 7,69
Sem informação 2 15,39 13 100,00

Liquidificador Arno 60 43,80
Epe1 6 4,38
Wa1ita 64 46,72
Outros 5 3 64, .

Sem informação 2 1,46 137 100,00

S U B - T O T A L (2 ) 1145 - 1145 -
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Tabela n9 11 (continuação)

UNIDADES T O T A L
A P A R E L H O M A R C A

N9 % N9 %
-

S U B - T O T A L (2) 1145 - 1145 -

Maquina de Costura E1gin 16 12,70 .
Leonam 3 2,38
Singer - 58 46,03
Vigore11i 26 20,63
Outras 16 12,70
Sem informação 5,56 •.

7 126 ,100,00

Máquina de Lavar Brastemp ,3 60,00
Ce Loma ti c 2 40,00 5 100,00

Rádio A B C 8 2,96
Evadin 7 2,59
Motoradio 32 11,85
Nissei 17 6,30
Phi1co 32 11,86
Phi1ips 31 11,48
Sanyo 11 4,07
Sharp 10 3,70
Semp 7 2,59
Outros 95 35,19

j- Sem informação 20 7,lfl 270 100,00

Secador- Arno 2 25,00
,- .
:; Braun 3 37,50
;.~

Outros 3 37,50 8 100,00
--- .__ ._.._ ..- i-----_.- f----

Televisor branco e A B C 10 4,02
preto Colorado 40 16,06

Empire 9 3,61
General E1ectric 19 7,63
Philco 83 33,33
Phi1ips 22 8,84
Semp 9 -3,61
Straus 5 2,01

. 18 7,23Telefunken
Outros 30 12,05
Sem informação 4 1,61 249 100,00

S U B - T O T A L (3) 1803 - 1803 -
t

..
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Tabela n? 11 (continuação)

UNIDADES T O T A L
A P A R E L H O H A R C A

N9 % N9 %

S U B - T O T A L (3) 1803 - 1803 -

Televisor em cores Philco 2 33,33
Sharp 2 33,33
Telefunken 2 33,33 6 100,00

Ventilador ! Arno 11 40,75
,

Bom Clima 1 ,,' 3,70. " ~f.

General E1ectric 5 18,52
"i

Philips 1 3,70'
Sunbeam 1 3,70
VIalita 4 14,82
Outros 3 11,11
Sem informação 1 3,70 27 100,00.

Vitrola A B C 3 3,13
Delta 11+ 14,58
General E1ectric 2 2.08
Motoradio 2 2,08
Phi1co 12 12,50
Philips 12 12,50
Sonata 3 3,13
Te1efunken 6 6,25
Tojuna 3 3,13

, Zi10mag 3 3,13
Outros 29 30,20
Sem informação 7 7,29 96 100,00

T Oi T A L 1932 - 1932 -



Tabela n9 12

Porquê da Escolha da Marca
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A P A R E L H O

[.

SUB

Aspirador de Pô

%

UNIDADES T O T A L
PORQV~ DA MARCA~----r-----~'----'-----~

%N9

2

2

1-

11,11

N9

132

48

194

5

Barheador q.ua1idade
preferência/gosto
sem í nfo rmaçao

40,00
40,00
20,00 100,00

Batedeira qualidade
propaganda
impulso- . -un:tcaopçao
sem informação

i 11,11

1 11,11
5 55;56

1

1 11,11 9 100,00

Chuveiro qualidade
propaganda
impulso
sugestao
praticidade
preferência/gosto
preferência/pre~o
.única opção
outros motivos
sem informação

36
10

7

4

9

5

23
1

4

33

27,27..
7,58
5,30
3,03
6,82
3;79
17,42
0,76
3,03

25,00 100,00

Enceradeira.

L- ~. ~. .~~ L ~_. ~

qualidade
preferência/preço
impulso
sugestao
preferência/gosto
única opção
sem informação

T O T A L CO

14
6

2

3

5

10
8

194

29,16
12,50
4,17
6,25
10,42
20,83
16,67 100,00



Tabela n9 12
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(continuação)

A P A R E L H O
r---------~-------r----------------~--------------.-------------~

N9N9 %

UNIDADES T O T A L
P ORQ U TI: DA HARCA t-----r---''----+---r------I

%

TOTAL. (1)SUB 194

Ferro qualidade
preferência/preço
impulso
propaganda
sugestao- -un~ca opçao
sem informação

194

83
43
27
3

9

23
88

30,07
15,58
9,79
1,09
3,26
8,33
31,88

Fogão
~------------------+--------------------~._------+------~----~~------~

276 100,00

qualidade
preferência/preço
propaganda
malS moderno
impulso
sugestao
preferência/gosto-, . -un~ca opçao
outros motivos
sem informação

63
49
1
1

9

15
28
96
5

112

16,62
12,93
0,26
0,26
2,37
3,96
7,39

25,33
1,32

29,56

Geladeira

379 100,00

44
17
3

19
2

9

23
29

~ ~-+- ---,- ,, --l +-__ -I- --l

6

1

2

1

3

Gravador

qualidade
preferência/preço
impulso
preferênciajgosto
praticidade
sugestao- . -un~ca opçao
sem informação

qualidade
preferência/preço
impulso
única opção
sem informação

30,14
11 ,65
2,05
13,01
1,37
6,16

15,76
19,86

46,15
7,69

15,39
7.,69

23,08

146 100,00

13 100,00

SUB
r----------------L---------------.---+-------~----~---+----~

1008T O T A L (2 ) 1008



Tabela' n9 12

A P A R E L H O

(continu~ção)

Ê
UNIDADES T O T A LPORQU DA MARCAI------r-----~~--,_-----~

%N9

3

1

1

37,50
25,00
12,50
25',00

% N9

5 100,00

SUB TOTAL. (2) 1008 1008
.

Liquidificador qualidade
preferência/preço
propaganda
impulso
sugestao
única opção
sem informação.

49
7

5

16
11
14
35

35,76
5,11
3,65

11,68
8,03

10,22
25,55 137 100,00

Máquina de Costura qualidade
preferência/preço
propaganda
impulso
sugestao
mais moderna
única opção
sem informação

46

18
1

7

2
1

29
22

36,50
14,29
0,79
5,56
1,59
0,79

23,02
17,46 126 100,00

Máquina de Lavar qualidade
impulso
sem informação

60,00
20,00
20,00

Rádio /qualidade /
preferência/preço
propaganda
impulso
sugestao- . -un~ca opçao
sem informação

64

27
2

37
9

54
77

23,70
10,00
0,74
13,71
3,33

20,00
28,52 270

8 100,00

Secador qualidade
preferência/preço
propaganda
sem informação

3

2

1

2

100,00

SUB T O T A L (3) 1554 1554



Tabela n9 12
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.(continuação)

UNIDADES T O T A L
A P A R E L H O . PORQUÊ DA MARCA 1----,-----+----,-----1

N9 % N9 %

SUB T O T A L (3) 1554

qualidade
preferência/preço
propaganda
impulso
sugestao- . ~un~ca opçao
'sem informação

92
20

2

37
13
43
42

36,95
8,03
0,80
14,86
5,22

17,27
16,87

1554

249

6

100,00

Televisor branco e
preto

Televisor em cores qualidade 6 100,00

100,00

100,00

Ventilador qualidade
preferência/preço
propaganda
impulso
sugestao- . ~1.ln~caopçao
sem infor.mação

11
3

1

1

1

2

8

40,74
11,11
3,70
3,70
3,70
7,41

29,64 27 100,00

Vitrola qualidade
preferência/preço
propaganda
impulso
sugestao- . ~un~ca opçao
outros motivos
sem informação

29
7

2

13
3

18
1

23

30,21
7,29
2,08
13,54
3,13
18,75
1,04
23,96 96

T O T A L 1932 1932

mBLIOTEÇll KARL 1l BOEDECKEh.
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Tabela n9 13

Razio da Escolha da Marca

% TOTAL T O T A L·
R A Z Ã O A P A R E L H O S

UNI DE UNI UNI % TOTAL DEDADES DADES- -DADES APARELHOS

QUALIDADE Aspirador de Pô - -
t

Barbeador 2 0,36
Batedeira 1 0,18
Chuveiro 36 6,52

..
Enceradeira 14 2,54
Ferro 83 15,04
Fogão 63 .11,41
Geladeira 44 7,97
Gravador 6 1,09 , -Liquidificador 49 8,89
Máquina de Costura 46 8,33
Máquina de Lavar. 3 0,54
Rádio 64 ll,59
Secador 3 0,54
Televisor branco e preto 92 16,67
Televisor em C0res 6 1,09
Ventilador II 1,99
Vitrola 29 5,25·· 552 28,57

PREÇO Aspirador de Pô ..,. -
Barb~ador ./ - -
Batedeira / - -,

Chuveiro 23 10,31
Enceradeira 6 2,69 » I

Ferro 43 19,28
., Fogão 49 21,97

Geladeira 17 7,62
; Gravador 1 0,45

Liquidificador 7 3,14
Máquina de Costura 18 8,07
Máquina de Lavar - -
Rádio 27 12,11
Secador 2 0,99
Televisor branco e·preto 20 8,97
Televisor em cores - -
Ventilador 3 1,35
Vitrola 7 3,14 223 ll,54

S U B - T ° T A L (1) 775 - 775 40,11



- 302 -

(continuação)Tabela n9 13

UNI % TOTAL I-T__ O-,--T__ A__ L_-I-
DADES DE UN..!. UNI % TOTAL DE

DADES DADES APARELHOSR A Z Ã ° A P A R E L li ° S

775(1) 775T ° T A LSUB

Aspirador de Pô
Barbeador
Batedeira
Chuveiro
Enceradeira
Ferro
Fogão
Geladeira
Gravador
Liquidificador
Máquina de Costura
Máquina de Lavar
Rádio
Secador
Televisor branco e preto

"

IMPULSO

1 0,61
7 4,29
2 1,23
27 16,56
9 5,52
3 1,84
2 1,23
16 9,82
7 4,29
1 0,61
37 22,70

37 22,70
Televisor em.tores
Ventilador
Vitrola

0,61
7,99

1

13 8,44163

Aspirador de Pô
Barbeador
Batedeira
Chuveiro
Enceradeira
Ferro
Fogão
Geladeira
Grflvador
Liquidificador
Máquina de Costura
Máquina de Lavar
Rád'io
Secador
Televisor branco e preto
Televisor em cores
Ventilador
Vitrola

SUGESTÃO

5,06
3,80

4
3
9 11,39

15 18,99
9 11,39

11 13,92
2 2,53

9 11,39

13 16,46

1,27
3,80

1
3 4,0979

52,6410171017SUB - T ° T A L (2)
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Tabela n9 13 (continuação)

, ,
! ~~

% TOTAL T O T A L
R A Z Ã O A P A R E L H O S UNI

DADES DE UNI UNI % TOTAL DE-DADES DADES APARELHOS
-

S U B - T O T A L (2) 1017 - 1017 52,64 -

PROPAGANDA Aspirador de Pô - -
Barbeador - --
Batedeira 1 3,45
Chuveiro 10 34,48
Enceradeira - --- -

-..
Ferro. 3 10,34
Fogão 1 3,45
Geladeira - -
Gravador - -
Liquidificador 5 17,23 '.

Máquina- de Costur a 1 3,45
Máquina de Lavar - -
Rádio 2 6,90
Secador 1 3,45

\

Televisor branco e preto 2 6,90
Televisor em cores - -
Ventilador 1 3,45 .
Vitrola 2 6,90 ... 29 1,50

PREFERÊNCIA! Aspirador de Pô - -
GOSTO Barbeador 2 3,39

/

Batedeira / - -
Chuveiro 5 8,47

". Enceradeira 5 8,47
Ferro - -
Fogão 28 47,47
Geladeira 19 32,20
Gravador - -
Liquidificador - -
Máquina de Costura - -
Máquina de Lavar - -
Rádio - -
Secador - -
Televisor branco e preto - -
Televisor em cores - -.
Ventilador - -
Vitrola - - 59 3,05

S U B - T O T A L (3) 1105 - 1105 57,19

t:



"
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Tabela n? 13 (continuação)

I

r

% TOTAL T O T A L
R A Z Ã O A P A R E L H o S

UNI UNI %- DE UNI TOTAL DEDADES - DADES APARELHOSDADES

S U B - T O T A L (3) llO5 - 1105 57,19

PRATICIDADE Aspirador de Pó - -
Barbeador - --
Batedeira - -
Chuveiro 9 81,82
Enceradeira - -
Ferro - -
Fogão - -
Geladeira 2 18,18
Gravador - -
Liquidificador - -
Máquina de Cos.tur a - -
Máquina de Lavar - '-
Rádio - -
Secador " - -'

'. Tele'~isó~
..

1'- branco e preto' - - ,
, '

"", ~ Tel~visor em cores - -
~~:i;,~. ..

.r Ventilador '- -
Vitrola - - 11 0,57.

OUTROS MOTIVOS Aspirador de Pó - -
Barbeador - -
Batedeira - -
Chuveiro 4 33,34
Enceradeira - -
Ferro - -
Fogão 6 50,00
Geladeira - -
Gravador - -
Liquidificador - -
Máquina de Costura 1 8,33
Máquina de Lavar - -
Rádio - -
Secador - -
Televisor branco e preto - -
Televisor em cores - -
Ventilador - -
Vitrola 1 8,33 12 0,62

S U B - 'f O T A L (4) 1128 - 1128 -
,

I
J
i
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Tabela n9 13 (continuação)

cr

% TOTAL T O T A. L
UNIR A Z Ã O A P A R E L H O S - DE UNI UNI % TOTAL DEDADES - -DADES DADES APARELHOS

SUB - T O T A L (4) 1128 - 11.28 58,38'

ÜNICA OpçÃO Aspirador de Pô - -
Barbeador - - -
Batedeira 5 1,57
Chuveiro 1 0,31
Enceradeira .. 10 3,13
Ferro 23 7,21
Fogão 96 30,09
Geladeira 23 7,21
Gravador 1 0,31
Liquidificador 14 4,39 -

. Máquina de Costura 29 9,09
Máquina de Lavar - -
Rádio 54 16,94
Secador - -

\

Televisor branco e preto 43 13,48
Televisor em cores - -
Ventilador 2 0,63
Vitrola . 18 5,64 319 16,51

SEM INFORMAÇÃO Aspirador de Pô
, - -I

\

i· Barbeador 1 0,21
.i ./

Batedeira I
, 1 0,21

Chuveiro / 33 6,80
Enceradeira 8 1,65 !

Ferro 88 18,14
.~ Fogão 112 23,09

Geladeira 29 5,98
Gravador 3 0,61'
Liquidificador 35 7,22
Máquina de Costura 22 4,54
Máquina de Lavar 1 0,21
Rádio 77 15,88
Secador 2 0,4.1
Televisor branco e.pret.o 42 8,66
Televisor em cores - -
Ventilador 8 1,65
Vitrola 23 4,74 485 25,11

T ° T A L 1932 - 1932 100,00

.-
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Tabela n9 14

Modelo dos Aparelhos

-

A P A R E L H O M A R C A SIMPLES LUXO SI TOTALINF.

Aspirador de Pô - - - - -
Barbeador Braun 1 - -

Philips 1 1 -
Walita 1 - -
Sem informação , 1 5- .-

Batedeira Arno 3 - -
Walita 2 3 -
Sem informação - - 1 9

Chuveiro Corona 54 2 -
Fame 21 6 -
Lorenzetti 31 5 6
Sem informação - - 7 132

Encer,adeira Arno 14 2 -
Walita 8 6 4
Outros· 7 2 1
Sem informação - - 4 48

Ferro Arno 1 1 -
Cofega 3 2 1

Eletrolux - 2 -
Eletrônica Brasileira 5 4 1

I
Generá:1 Electric 36 54 L.

Sunbeam 4 - -
Tupi 45 2 2
Walita 9 28 4

Outros 23 6 -
Sem informação - - 39. 276

S U B - T O T A L (1) 470
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Tabela n9 14 (continuação)

A P A R E L H O M A R C A SIMPLES .LUXO S/ TOTALINF •.
. .

S U B - T O T A L (1) 470

Fogão Alfa 42 5 2
Brasil/Continental 51 7 -
Brastemp 16 12 -
Cosmopolita 42 6 1
Dako 34 3 1.

_o •..
Semer 87 5 3
Wallig 12 1 -
Outros 23 2 1
Sem informação - - 23 379

Geladeira 14 4 -Brastemp -
• Climax 38 3 2

Consul 14 13 -
Frigidaire 14 6 1

'- Gelomatic 7 5 1
General Electric 8 3 -

/

Prosdôcimo 2 3 -
Outros 7 -- -
Sem informação - - 1 146

Gravador Aiko /
.. - 1 -...

/
C C E I - 1 -

---,

National 1 - -
!

Ph iLco 1 - -
Ph í l í.ps 1 - -

!

Record 1 - -
Sanyo 1 1 -,
Sharp - 1 1
Sony - 1 -
Sem informação - - 2 13

Liquidificador Arno 48 II 1
Epe1 6 - -
Walita 44 12 8

Outros 3 i I
,

Sem Lnf orraaçjio - - 2 137

S U B - T O T A L (2) 1145
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Tabela n9 14 (continuação)

A P A R E L I-l O M A R C A SIMPLES ILUXO
SI TOTALINF.

S U B - T O T A L (2) 1145

Máquina de Costura E1gin 13 - 3
L,eonam 3 - -
Singer 32 23 3
Vigore11i 18 6 2

!, Outros 16 - -
Sem informação - - 7 126

Máquina ".'de Lavar Brastemp 1 2· -

Ge10matic 2 - - 5

Rádio A B C 6 2 -
Evadin 7 - -
Motoradio 21 9 2
Nissei 9 8 -
Phi1co 25 6 1
Philips 24 6 1
Sanyo 10 1 -
Sharp 9 - 1
Semp 7 - -
Outros 74 16 S ..

Sem informação - - 20 270
" .

Secador Arno - 1 1
Braun 3 - -
Outros 2 1 - 8

Televisor branco e A B C 7 3 -
preto

i Colorado 36 1 3
Empire 8 - 1
General E1ectric 16 1 2
Phi1co 66 15 2
Phi1ips lS 6 1
Semp 8 1 -
Straus 4 - 1
Te1efunken 9 6 3
Outros 20 '8 2
Sem informação - - 4 249

I

S U B - T O T A L (3) 1803
.~
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Tabela n9 14 (continuação)

A P A R E L H O M A R C A SIMPLES LUXO SI TOTALINF.

S U B - T O T A L (3) 1803

Televisor em cores Philco 1 1 -
Sharp 1 1 -
Telefunken I 1 - 6

Ventilador Arno 8 3 -,
,

Bom Clima - I --.'-
-,

General E1ectric 2 ,2 1,
t1 Philips 1 -, -

Sunbeam - - 1

Wa1ita 2 2 -

Outros 3 - -
Sem informação - - 1 27

Vitrola A B C 1 2 -
Delta 12 2 -
General E1ectric 2 - -
Motoradio 2 - -
Phi1co 9 3 -

'" 4Philips 8 -
Sonata 1 2 -
Te1efunken / 3 3 -

/
I

Tojuna' , 3 - -
-,

Zilomag 3 - -
l

Outros 17 10 2
Sem informação - - 7 96

i T O T A L 1932
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Tabela nl? 15

Resumo dos Modelos dos Aparelhos

A P A R E L H O SIMPLES LUXO S/ TOTALINF.

Aspirador de Pô - - - -
Barbeador 3 1 1 5
Batedeira 5 3 1 9
Chuveiro 106 13 13 132
Enceradeira 29 10 9 48
Ferro 126 99 51 276
Fogão 307 41 31 379
Geladeira 104 37 5 146
Gravador 5 5 3 13
Liquidificador 101 24 12 137
Máquina de Costura 82 29 15 126
Má.qui na de Lavar 3 2 - 5
Rádio 192 48 30 270
Secador 5 2 1 8
Televisor branco e preto 189 41 19 249
Televisor em cores 3 3 - 6
Ventilador 16 8 3 27
Vitrola 61 26 9 96

T O T A L 1337 392 203 1932
I

.:~:
·1

:~



Tabela n9 16

porqui da Escolha do Modeio
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A P A R E L H O PORQUÊ DO MODELO

, I

Aspirador de Pô

..• . -uru.ca op çao

sem informação

UNIDADES T O T A L

Batedeira

100,00

N9 %

2

2

1

19,.93
21,74
11,60
0,72
0,36
0,36
7,97

37,32

N9 %

5

Barbeador

Chuveiro

100,00

qualidade.
praticidade
preferincia/tamanho
preferência/preço
preferência/gosto
propaganda

I I;

..• . ~un~ca opçao
sem informação

qualidade
única opção
sem informação

pref~rincia/preço
preferência/gostoW

única opção
sem informação

40,00
40,00
20,00

3
4
1

1

33,33
44,44
11,11
11,11 9

132

!.:
1

Enceradeira

100,00

·1
iI:,

praticidade
preferência/preço /'
preferência/gosto
sugestao
úni~a opção
sem informação

20
5

2

27
18
5

11
44

15,15
3,79
1,52

20,45
13,64
3,79
8,33

33.,33

48 100,00

Ferro praticidade
preferência/preço
preferincia/gosto
propaganda
mais moderno
sugestao

4

7

9

2

15
11

8,33
14,58
18,75
.4,17
31,25
22,92

276

SUB - T O T A L (1)

100,00

55
60
32

2

1

1

22
103

470 470



Tabela n9 16
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(continuação)

APARE L H O PORQU~DO MODELO UNIDADES T O T A L
%N9

2

4

2

5

8,03
24,09
20,44
2,19
0,73
11,68
32,84

% N9

SUB T O T A L (1) 470 470

praticidade
preferência/preço
preferência/gosto
impulso
mais moderno
sugestao- -unl.ca opçao
sem informação

21
80
48

2

3
99

122

5,54
21,11
12,66
1,06
0,53
0,79
26,12
32,19 379 100,00

Geladeira preferência/tamanho
preferência/preço
preferência/gosto
mais moderno
sugestao- . -uru.ca op çao

sem informação

17
35
32
5
1

23
33

11,64
23,97
21,92
3,43
0,69
15,75
22,60 146 100,00

Gravador preferência/preço
preferência/gosto- . -unl.ca opçao
sem informação

15,38
30,77
15,38
38,47 13 100,00

Liquidificador p r at ic'i.dade

preferência/preço
preferência/gosto
mais moderno
sugestao
única opção
sem informação

SUB - T O T A L (2) 1145

11

33
28
3

1

16
45

1145

137 100,00



Tabela n9 16
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(continuação)

, I

SUB

/

"" UNIDADES T O T A LA P A R E L H O PORQU:r.. DO MODELO .I----~_-+.__-.----l
%

T O T A L (2)

N9
1145

% N9

Máquina de Costura praticidade
preferência/preço
preferência/gosto
propaganda

mais moderno
sugestao
unica opção
sem informação

19
22

17
2

3
2

38
23

15,08
17,46
13,49
1,59
2,38
1,59

30,16
18,25

1145

126

Máquina de Lavar

100,00

preferência/preço
preferência/gosto- -un~ca opçao
sem informação

2

1

1

1

40,00
20,00
20,00
20,00 5

Rádio

100,00

praticidade
preferência/preço
preferência/gosto
propaganda
sugestao
outros motivos- . -un~ca opçao
sem informação

38
49
53

2

2

1

48
77

14,07
18,15 .
19,63
0,74
0,74
0,37

17,78
28,52 270

Secador

100,00

praticidade
preferência/preço
preferência/gosto
sem informação

2

2

1

3

25,00
25,00
12,50
37,50 8 100,00

Televisor branco e
preto

praticidade
preferência/tamanho
preferência/preço
preferência/gosto
propaganda
mais moderno
sugestao
unica opção
sem informação

49:· 19,68
..

48 19,28

14
28

1

2

3

40
64

5,62
11,25

0,40
0,80·
1,20

16,06
25,71 249 100,00

SUB - T" O T A L (3) 1803 1803



Tabela n9 16
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(continuação)

A P A R E L li O PORQU~ DO MODELO UNIDADES T O T A L
N9 %

3

2

1

2,08
11,46
14,59
19,79
2,08
1,04

27,08
21,88

6

100,00

~9 %
SUB T O T A L (3) 1803 1803

Televisor em cores praticidade
preferência/gosto
sem informação

50,00
33,33
16,67 100,00

Ventilador praticidade
preferência/tamanho
preferência/preço
preferência/gosto
un~ca opçao
sem informação

3

3

3

7

4

7

11,11
ll,l1
11,11
25,93
14,81
25,93 27 100,00

Vitrola qualidade de som
praticidade
preferência/preço
preferência/gosto
impulso
sugestao
única opção
sem informação

2

11
14
19
2

1

26
21 96

T O T A L 1932 1932
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Tabela n9 17

Razão da Escolha do Modelo
, ,

z TOTAL T O T A L
R A Z Ã O A P A R E L H O S , UNI DE UNI ljNI % TOTAL DE-DADES - -

"
DADES DADES APARELHOS'

PREÇO Aspirador de Pô - -
Barbeador - -
Batedeira 3 0,77,
Chuveiro .' 27 . 6,96
Enceradeira .. 7 1,80

.:fj

Ferro 60 15,46
Fogão 80 20,62
Geladeira 35 9,02
Gravador 2 0,52
Liquidificador 33 8,50
Máquina de Costura 22 5,67 .
Máquina de Lavar 2 0,52
Rádio 49 12,63
Secador 2 0,52
Televisor branco e preto 49 12,63
Televisor em cores - -
Ventilador 3 0,77'"
Vitrola 14 3,61 388 20,08

GOSTO Aspirador de Pô /' - -,/

Barbeador I - -/Batedeira 000 4 1,24
Chuveiro 18 5,57 !

Enceradeira 9 2,79
Ferro 32 9,91
Fogão 48 14,86
Geiadeira 32 9,91
Gravador '4 1,24
Liquidificador' 28 8,66
Máquina de Costura 17 5,26
Máquina de Lavar 1 0,31
Rádio 53 16,41
Secador 1 0,31
Televisor branco e preto 48 ' 14,86
Televisor em cores 2 0,62
Ventilador 7 2,17
Vitrola 19 5,88 323 16,72

S U B - T O T A L (1) 711 - .711 36,80
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Tabela n9 17 (continuação)

.. ,, ,.
, ~.

x TOTAL T O T A L
R A Z Ã O A P A R E L H O S UNI % TOTAL DE- DE UNI UNIDADES - DADESDADES APARELHOS

SUB - T O T A L (1) 711 - 7'l1 36,80

PRATICIDADE Aspirador de Pô - -
Barbeador , - - -
Batedeira - -
Chuveiro 5 .2,69
Enceradeira 4 2,15
Ferro 55 29,57
Fogão 21 11,29
Geladeira - -
Gravador - -
Liquidificador 11 5,91
Máquina de Costura 19 10,22
Máquina de Lavar - -

'"'Rádio 38 20,43
Secador 2 1,08
Televisor branco e preto 14 7,53
Televisor em cores 3 1,61
Ventilador 3 1,61
Vitrola 11 5,91 186 9,63

TAMANHO Aspirador de Pô - -
Barbeador - -
Batedeira - -
Chuveiro 2 4,00
Enceradeira - -
Ferro - -
Fogão - -
Geladeira 17 34,00
Gravador - -
Liquidificador - -
Máquina de Costura - -
Máquina de Lavar - -
Rádio - -
Secador - -
Televisor branco é preto 28 56,00

. Televisor em cores - -
Ventilador 3 6,00
Vitrola - - 50 2,59

S U B - T_ O T A L (2) 947 - 947 49,02
l

I

(..
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Tabela n9 17 (continuação)

% TOTAL T O T A L
R A Z Ã O A P A R E L H O S UNI DE UNI UNI % TOTAL DE-, DADES - -DADES DADES APARELHOS

S U B - T O T A L (2) _947 - 947 49,02'

SUGESTÃO Aspirador de Pô - -
Barbeador - - -
Batedeira - -
Chuveiro - -

:Enceradeira 2- -. 12,50 -,.

Ferro 1 6,25
Fogão 3 18,75
Geladeira 1 6,25 .
Gravador - -
Liquidificador 1 6,25 -
Máquina de Cos-tura 2 12,50

" Máquina de Lavar - -
.., Rádio 2 12,50

,-

Secador - - \

Televisor branco e preto 3 18,75
Televisor em cores - -
Ventilador - -
Vitrola 1 6,25 .... 16 0,83

MODERNO Aspirador de Pô - -
Barbeador o- - -

!

Batedeira / - -
-./

Chuveiro - - - -
Enceradeira - - I

Ferro 1 6,25
Fogão 2 12,50
Geladeira 5 31,25
Gravador - -
Liq~idificador 3 18,75
Máquina de Costura 3 18,75
Máquina de Lavar - -
Rádio - -
Secador - -
Televisor branco e preto 2 12,50

. Televisor em cores - -
Ventilador - -
Vitrola - - 16 0,83

'S U B - T O T A L (3) 979 - 979 50,68
,

:

:f
I
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Tabela n9 17 (continuação)

% TOTAL T O T A L
Ã UNI "R A Z O A P A R E L H O S - DE UNI UNI % TOTAL DEDADES - DADESDADES APARELHOS

S U B - T O T A L (3) 979 - 979 50,68

PROPAGANDA Aspiraçlor de Pô - -
Barbeador - -
Batedeira - -
Chuve í.ro 5 41,66 ...
Enceradeira - -
Ferro 2 16,67

"/;

Fogão - -
Geladeira - -
Gravador - -
Liquidificador - -
Máquina de Costura 2 16,67
Máquina de Lavar - -
Rádio 2 16,67
Secador - -
Televisor branco e preto 1 8,33 ..

Televisor em cores - -
,

Ventilador - -
Vitrola - - 12 0,62

OUTROS MOTIVOS· Aspirador de Pô - -
Barbeador 2 6,45
Batedeira - -
Chuveiro 20 64,52
Enceradeira - - ,

Ferro - -
Fogão 4 12,90
Geladeira - -

tGravador - -
Liquidificador - -
Máquina de Costura - -
Máquina de Lavar· - -
Rádio 1 3,23
Secador ~ - -
Televisor branco e preto - -
Televisor em cores - -
Ventilador - -
Vitrola 4 12,90 31 1,60

S U B - T O T A L (4) 1022 - 1022 52,90
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Tabela n9 17 (continuação)

I % TOTAL T O T A L
R A Z Ã O A P A R E L H O S UNI DE UNI UNI z TOTAL DE-DADES - -DADES .DADES APARELHOS

SUB - T O T A L (4) 1022 - 1022 52,90

ÜNICA OpçÃO Aspirador de Pô - -
Barbeador 2 0,57
Batedeira 1 0,29
Chuve í.ro 11 3,16
Enceradeira 15 4,31
Ferro 22 6,32
Fogão 99 28,45
Geladeira 23 6,61
Gravador 2 0,57
Liquidificador 16 4,61
Máquina de Costura 38 10,92
Máquina de Lavar 1 0,29
Rádio 48 13,79
Secador - -
Televisor branco e preto 40 11,49
Televisor em cores - -
Ventilador 4 1,15
Vitrola 26 7,47 348 18,01

SEH INFORMAÇÃO Aspirador de Pô - -
Barbeador 1 0,18
Batedeira 1 0,18
Chuveiro .. 44 7,83
Enceradeira 11 1,95
Ferro 103 18,33
Fogão 122 21,71
Geladeira 33 5,87
Grqvador 5 0,89
Liquidificador 45 8,01
Máquina de Costura 23 4,09
Máquina de Lavar 1 0,18
Rád{o 77 13,70
Secador 3 0,53
Televisor branco e preto 64 11,38
Televisor em cores 1 0,18
Ventilador 7 1,25
Vitrola 21 3,74 . 562 29,09

T ° T A L 1932 - 1932 100,00
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