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Resumo:Este estudo tem como objetivo conhecer os fatores que influenciam a aquisição de televisores
pelos consumidores de baixa renda da Cidade de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador,
Bahia. O estudo busca, através de uma pesquisa exploratória realizada de agosto a dezembro de 2011,
descobrir as preferências deste grupo de consumidores ao adquirir televisores do tipo (CRT, LCD,
Plasma, LED). Tomou-se como base para construção deste artigo os consumidores das classes D e E,
sendo que o trabalho não foi probabilístico, visto que o critério para a coleta de dados foi acessibilidade.
As respostas obtidas indicam que os fatores importantes na escolha do televisor são preço, marca e
qualidade, além do status social que o produto irá causar. Já a decisão de compra do televisor é da
própria pessoa. Relacionou-se isso ao perfil da amostra onde se percebeu serem pessoas que tomam suas
próprias decisões. Percebe-se que a marca é parte integrante e importante no processo decisório e sua
influência acontece basicamente nos três primeiros níveis do processo de decisão de compra. Além disto,
os consumidores levam em consideração as lojas que possuem o melhor preço no momento de decidirem
o local de compra do televisor.

Palavras Chave: Comportamento do Con - Baixa Renda - Decisão de Compra - Marca -
Televisores
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1 INTRODUÇÃO 

As empresas estão buscando com maior frequência acompanhar o constante 

crescimento do mercado com o intuito de descobrir as preferências e desejos dos seus 

consumidores. Saber o foco que irá atingir é fator decisivo para um bom desempenho 

organizacional.  

Para isso, é importante estudar o comportamento do consumidor a fim de que as 

organizações possam elaborar estratégias de marketing, buscando atingir o público pelo qual 

têm interesse. Neste estudo, o público a ser verificado é o voltado à base da pirâmide, ou seja, 

o de baixa renda. Lidar com pessoas de classes sociais diferentes é uma tarefa difícil. Atender 

a este público exige um repensar nos paradigmas e entender o comportamento desta classe, já 

que, na maioria das vezes, há diferenças como o nível educacional, além da linguística e 

situação econômica.  

Cada vez mais o público de baixa renda vem se esforçando a fim de alavancar seu 

padrão de vida, consumindo de maneira acelerada produtos que antes não faziam parte do seu 

cotidiano. Mesmo com os baixos salários, é possível notar que as casas deste grupo de 

consumidores possuem TV e geladeira, às vezes, telefone, DVD, microondas, computador, 

máquina de lavar. 

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (2011), o Brasil, nos últimos 18 anos, vem 

reduzindo o número de sua população considerada de baixa renda, respectivamente as classes 

sociais D e E. Em 2010, representavam 65.370.007, ou seja, pessoas que têm uma renda de 

até R$ 1.200,00. Percebe-se esta redução, se comparado com o ano de 2009, que possuía 

73.291.816 pessoas nestas duas classes. 
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Este artigo procura identificar o comportamento do consumidor de baixa renda através 

de um estudo dos fatores que influenciam na aquisição de televisores em Lauro de Freitas. 

Para tanto, o artigo visa enfatizar o seguinte problema: Quais os fatores de decisão que 

influenciam os consumidores de baixa renda em Lauro de Freitas na aquisição de 

televisores?  
O objetivo geral deste trabalho é conhecer o comportamento do consumidor de baixa 

renda de Lauro de Freitas ao adquirir televisores. Pretende-se, também, identificar o perfil dos 

consumidores de baixa renda que compram televisores; levantar informações sobre as 

preferências desses consumidores ao adquirir televisores e identificar a influência da marca na 

decisão de aquisição dos televisores por esses consumidores.  

O tema foi escolhido devido à mudança na situação econômica dos consumidores de 

baixa renda que, obtendo uma melhor situação financeira, passaram a adquirir bens antes não 

acessíveis pelas dificuldades inerentes ao comércio. Desta forma, conseguiram ampliar seu 

poder de compra. Por isso, é importante que as empresas conheçam o comportamento desses 

consumidores e busquem estratégias de negócios voltadas para estas classes a fim de que 

possam oferecer-lhes produtos e serviços para atender as necessidades deste público.  

Percebe-se que, atualmente, existem, no mercado, quatro tipos de tecnologias 

utilizadas em televisor: a de tubo de raios catódicos (CRT), que é o televisor tradicional de 

tubo; a de cristal líquido (LCD) que usa tecnologia de cinco camadas dentro de um painel 

para trazer as cores e imagem à vida; a de PLASMA, cuja imagem é formada por inúmeras 

pequenas lâmpadas, além do televisor que utiliza luz de várias cores para formar a imagem, os 

diodos emissores de luz (LED).   

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados os procedimentos de pesquisa 

bibliográfica, elaboração do Modelo de Análise com as dimensões e indicadores a serem 

verificados e, por último, a pesquisa de campo com a definição de amostra e aplicação de 

questionários. As análises foram realizadas com a utilização do software Excel.  

O estudo proposto divide-se da seguinte maneira: no segundo e terceiro capítulos está 

o referencial teórico, abordando comportamento do consumidor, decisão de compra e tipos de 

televisores, respectivamente. No quarto capítulo consta a metodologia com o modelo de 

análise. No quinto capítulo, consta a análise dos dados e, por fim, no sexto capítulo, consta a 

conclusão. 

 

 

2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Karsaklian (2011) define o consumidor como apenas uma parte do ser humano que 

tem suas motivações para atingir suas ambições, conquistar espaços e atingir suas realizações 

pessoais.   

Solomon (2002) compreende que o comportamento do consumidor é o estudo que 

envolve indivíduos ou grupos que compram e utilizam serviços para satisfazerem seus desejos 

e necessidades.  

De acordo com Pinheiro (2006, p.15), “o comportamento do consumidor obedece a 

um padrão egoísta e maximizador, cujas escolhas de consumo são pautadas por uma busca 

do maior benefício (prazer ou satisfação) ao menor custo possível (desconforto ou 

sofrimento)”.  

O consumidor procura atingir um prazer psicológico ao adquirir um produto ou 

serviço. À medida que este produto ou serviço é consumido, o consumidor vai perdendo a 
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percepção de utilidade e, consequentemente, a sensação de prazer. Surge, então, a necessidade 

de adquirir outro bem que lhe permita novamente essa sensação. 

Para Karsaklian (2011), o consumidor está inserido em diferentes classes sociais. Ter 

poder aquisitivo diferente implica em diferentes comportamentos de consumo e em diferentes 

opções de compra, consequentemente, interfere nas suas decisões de compra.  

As classes sociais “são divisões relativamente homogêneas e duradouras de uma 

sociedade, que são ordenadas hierarquicamente e cujos membros compartilham valores, 

interesses e comportamento similares”. (KOTLER, 1998, p.163). 

Na figura 2 segue o detalhamento dos limites das classes econômicas e sua renda 

familiar mensal: 

 
Normalmente, os consumidores de baixo poder aquisitivo possuem mínimo grau de 

instrução escolar, dificuldade com a pronúncia correta do vocabulário, além de recursos 

financeiros limitados. 

Considera-se como baixa renda o consumidor que pertence às classes D e E. No ano 

passado, de acordo com um estudo publicado pela FGV (2011), para ser considerado como 

indivíduo de baixa renda, os consumidores devem possuir renda de até R$ 1.200,00.  

Em Oliveira (2006), destaca-se uma das características do consumidor de baixa renda, 

a baixa auto-estima. Devido ter conhecimento de sua debilitada situação econômica, os 

consumidores já se sentem inferiorizados ao ter que enfrentar diversas situações no seu dia-a-

dia. Como exemplo, o acesso a alguns estabelecimentos só é permitido se o consumidor 

deixar seus pertences em um guarda-volumes ou lacrar o que tem em mãos, caracterizando, na 

sua cabeça, uma desconfiança de que poderá furtar o estabelecimento a qualquer momento. 

A dignidade, de acordo com Oliveira (2006), é outra característica do consumidor de 

baixa renda. Essa característica é levada como prioridade por este grupo de consumidores que 

fazem questão de cumprir com o pagamento do que foi comprado para não permitir a inclusão 

de seu nome nos cadastros nacionais de devedores, fazendo com que os responsáveis pelos 

estabelecimentos confiem neles e permitam novas compras a crédito. 

Outra característica do consumidor de baixa renda apontada por Oliveira (2006) é o 

conservadorismo, pois esses consumidores não podem se dar ao luxo de realizar a compra de 

um produto errado ou experimentar a compra de outros produtos semelhantes aos que já 

compram, devido a, uma vez não gostarem do produto não terá dinheiro para comprar outro 

naquele momento. 

Ainda segundo Oliveira (2006), o ato de se poder fazer uma compra propicia ao 

consumidor de baixa renda a impressão de satisfação, lazer, inclusão social. Em contrapartida, 

sua situação econômica manifesta sua realidade, o que provoca um desejo frustrado quando 
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não pode adquirir um produto que tanto deseja. Desta forma, acaba se sentindo inferiorizado 

em relação as pessoas com uma situação econômica melhor.  

Para Mowen (2003), o processo de troca envolve três fases. A primeira é a fase de 

aquisição que revela os fatores que influenciam as escolhas dos consumidores como, por 

exemplo, a aquisição de um produto para demonstrar a terceiros algo sobre si. A segunda é a 

fase de consumo que analisa a maneira como os consumidores estão utilizando o produto ou 

serviço. Por fim, a terceira fase, a de disposição, que revela o que os consumidores fazem com 

o produto quando não querem mais utilizá-lo.      

É na fase de aquisição que são revelados os fatores de interferência, como: a escolha 

da marca, o local de compra, o preço e a flexibilidade de crédito. 

 

 

2.1 FATORES DE INTERFERÊNCIA 

Para Tavares (1998, p.21), a marca é: 
nome, termo, signo, símbolo ou design, distinto ou combinado com a função de 

identificar a promessa de benefícios, associada a bens ou serviços, que aumenta o 

valor de um produto além de seu propósito funcional, tendo uma vantagem 

diferencial sustentável.  

Conforme Martins (1999), a mente do consumidor percebe diversos aspectos da 

imagem de uma marca, como por exemplo, a funcionalidade, o apelo ao ego e as emoções. O 

poder da marca provoca no consumidor elevação no estado de espírito e, assim, a marca 

ganha valor aos seus olhos. 

Parente (2008, p.96) declara que “a marca constitui um fator primordial para as classes 

C, D, e E, não menos que para as classes de maior poder aquisitivo”. Além do preço, a marca 

é um fator de relevância para estas classes, já que não estão dispostos a adquirir qualquer 

produto.  

Por dispor de pouco recurso financeiro, os consumidores de baixa renda não possuem 

olhos apenas para produtos de baixo preço e custo. A escolha de marcas são objetos de 

desejos e é uma forma de fazê-los se sentirem parte da sociedade. No momento da compra, se 

mostram mais cautelosos ao escolher seus produtos, pois a mudança de um produto pode não 

atender as suas expectativas e o risco de errar na escolha pode ser muito custoso. 

Para evitar o desperdício, esses consumidores preferem comprar marcas conhecidas, 

embora sejam mais caras e ceder à restrição orçamentária. Tornam-se leais à marca em 

virtude de suas expectativas serem atendidas. Experimentar uma nova marca pode significar 

que seu desejo não seja atendido e lhe gerar mais custo, por isso há a lealdade. 

Outro fator que interfere na aquisição de produto é a escolha do local da compra. A 

FGV (2011) relata ainda que os consumidores de baixa renda buscam adquirir produtos que 

os incluam na sociedade e que despertem um sentimento de pertencimento, por isso valorizam 

o relacionamento face a face e atitudes que demonstrem respeito. Este relacionamento pode 

ser visto na escolha do local de compra.  

Para Parente (2008), os consumidores de baixa renda preferem comprar em lojas 

próximas às suas casas a fim de economizarem com o transporte dos produtos e nas mãos de 

pessoas que conhecem e confiam. Os vendedores são pessoas próximas e que conhecem os 

gostos dos seus clientes. Os vendedores falam a mesma linguagem, entendem os seus 

problemas e pensam como ele.   

Segundo Parente e Barki (2005), no momento de escolher seu local de compra, o 

consumidor de baixa renda considera dois fatores principais: proximidade do ponto de venda 

e preço. O fato das donas de casa desse grupo irem às compras a pé justifica a baixa utilização 
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dos hipermercados e a preferência pelos supermercados, mercearias, padarias, feiras e 

açougues. Estas lojas possuem características como disponibilidade de produtos adequados ao 

reabastecimento diário ou semanal, prestação de serviços diferenciados como entregas de 

compras, concessão de crédito sem burocracia e uma política de preços alinhada ao perfil do 

consumidor. A falta de transporte próprio, somada ao benefício da estabilidade de preços, 

levou as consumidoras a reduzir suas compras de abastecimento, que antes era mensal; e a 

aumentar a frequência das compras de reposição, passando a ser diária ou semanal. 

A importância do preço, bem como a escolha da loja, varia conforme o tipo de produto 

a ser adquirido e conforme a natureza do comprador.  

Mowen (2003) acredita que a expectativa criada pelo consumidor pode impactar na 

formação do preço. Quanto maior for o preço cobrado, menor será a compra deste produto. 

Porém, outras expectativas são geradas quando se tratar de qualidade. Mowen (2003, p. 57) 

diz ainda que “dentro de certas faixas de preço de um produto, eles podem ter a expectativa de 

que preços mais altos indiquem um produto de qualidade maior”. Então, aqueles 

consumidores que preferem a conveniência, não abrirão mão porque os preços são altos. 

Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 140) informam que “os consumidores preferem 

preços que estejam dentro de uma faixa aceitável (combinado com outros atributos da 

preferência destes) em vez de preços que são sempre os mais baixos”. 

De acordo com Parente e Barki (2005), um fator fundamental que também atrai os 

consumidores de baixa renda é a flexibilidade de crédito.  

O crédito é o canal de acesso da população de baixa renda a todo um universo de 

produtos que, na grande maioria, não foi desenvolvido para ele, mas para classes superiores. 

A expansão do mercado de eletrônicos, móveis e eletrodomésticos se dá neste ambiente onde 

o ato de comprar se torna mais democrático e que é possível já que podem parcelar em longas 

prestações. 

 

 

2.2 DECISÃO DE COMPRA 

Pinheiro (2006) salienta que o comportamento dos consumidores no processo de 

compra é analisado sob três perspectivas: a comportamental, a psicanalista e a cognivista. 

A teoria comportamental refere-se ao comportamento e suas relações com o meio 

ambiente. O ato de consumir é gerado por estímulos que se encontram no meio ambiente em 

que vive. O consumidor tende a aproximar-se ou afastar-se dos produtos disponíveis.  

De acordo com Pinheiro (2006, p.17), essa teoria “enfatiza o papel da aprendizagem e 

a influência do ambiente no processo de compra, mediante o uso de estímulos de marketing 

que maximizam a intenção de compra”, porém não revela o que se passa na mente do 

consumidor no processo de compra. Surge, então, a teoria psicanalista. 

Ainda conforme Pinheiro (2006), a teoria psicanalista busca descrever o que acontece 

“dentro” do consumidor. Para Pinheiro (2006) apud Freud, o comportamento não deve ser 

analisado em função do consciente, mas sim nos desejos ocultos que se localizam no 

subconsciente. Portanto, o consumo é a maneira de atender a esses desejos, já que o 

consumidor projeta nos produtos as expectativas e angústias que sente.  

Pinheiro (2006, p.18) afirma ainda que a escolha dos produtos “dá-se de acordo com a 

capacidade de estes satisfazerem, mesmo que parcial e temporariamente, os impulsos 

inconscientes”.  
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Na teoria cognivista, as decisões de compra são interferidas por diversos ângulos, 

como características do produto, motivação de compra, frequência de compra, dentre outras. 

Esta é a teoria mais adotada pelos profissionais em virtude de ser a mais detalhada.  
Pensar o comportamento de consumo como um processo de tomada de decisão 

implica ver o consumidor como aquele que opta por diferentes produtos, tendo por 

pano de fundo a influência de fatores cognitivos tais como percepção, motivação, 

aprendizagem, memória, atitudes, valores e personalidade, assim como os 

socioculturais, isto é, influência de grupo, família, cultura e classe social e ainda os 

situacionais, tais como influências localizadas no meio ambiente por ocasião da 

compra. (PINHEIRO, 2006, p.20) 

De acordo com Churchill e Peter (2000), os profissionais envolvidos com marketing 

buscam estudar o comportamento do consumidor para que possa analisar e compreender, 

porque alguns consumidores adquirem alguns produtos e marcas em substituição a outras. 

Desta forma, é realizada uma análise das atividades de troca de um consumidor e como elas 

são atingidas pelas forças, que são as influências sociais, de marketing e situacionais. 

Analisando as influências sociais, observa-se a cultura e a subcultura, que interfere 

diretamente a formação do comportamento, mas o consumidor também enfrenta a influência 

da sua classe social e de sua família em seu comportamento de compra.  

As influências situacionais se apresentam devido ao ambiente físico e social, natureza 

da tarefa, tempo, assim como também o humor e condições momentâneas que podem alterar o 

processo de compra do consumidor, influenciando-o na aquisição de marcas diferentes.  

Segundo Churchill e Peter (2000) e Kotler e Armstrong (1998), o processo de compra 

do consumidor passa por cinco etapas: 

 Reconhecendo necessidades: o reconhecimento pode acontecer quando a necessidade é 

demandada por meio de sensibilidades internas e estímulos externos, o consumidor 

tem a percepção da diferença entre seu estado real e algum estado desejado; 

 Buscando informações: é observado quando os consumidores identificam uma 

necessidade e, a partir daí, começam a buscar informações de como satisfazê-las, 

podendo ocorrer em cinco fontes básicas: internas, de grupos, de marketing, públicas e 

experimentação; 

 Avaliando alternativas: após coletar as informações, os consumidores procuram 

realizar a identificação e avaliação de que forma irá atender suas necessidades e 

desejos. O processo de escolha de preferências nas características dos produtos 

compõe esta etapa, assim como a identificação de qual recurso cada alternativa 

oferece. A avaliação das alternativas de compra depende de cada consumidor e da 

situação particular de compra; 

 Decidindo a compra: nesta etapa, o consumidor toma a decisão de fazer ou não a 

compra. Decidindo realizar a compra, procura decidir o que, onde, quando comprar e 

como pagar. A decisão de compra é voltada para a marca preferida, porém os fatores: 

atitude dos outros e situações inesperadas podem interferir entre a intenção (baseado 

em fatores como renda, preço e benefícios do produto esperado) e decisão de compra; 

 Avaliando a compra: o consumidor procura analisar o produto ou serviço que foi 

adquirido, classificando se ficou satisfeito ou não com a experiência da compra. Tendo 

várias experiências de compras favoráveis a uma determinada marca, o consumidor 

pode se fidelizar a ela, assim como, também, pode influenciar familiares e amigos 

através de suas experiências de compra e uso do produto ou serviço. 
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Ainda conforme Churchill e Peter (2000), o processo de compra do consumidor pode 

ser uma tomada de decisão: rotineira, limitada e extensiva, de acordo com a descrição do 

quadro 1: 
    Quadro 1: Tipos de tomada de decisões dos consumidores 

Tipo de 

decisão 

Envolvimento do 

consumidor com a 

compra 

Características do 

conjunto considerado 

Fontes de 

informações 

consultadas 

Tempo 

investido 

Rotineira Baixo 

Poucas opções de 

marcas, vendedores e 

características de 

produtos avaliados. 

Internas 
O mínimo 

possível 

Limitada Moderado 

Várias marcas, 

vendedores e 

características de 

produtos avaliados. 

Internas e algumas 

externas 
Pouco 

Extensiva Alto 

Muitas marcas, 

vendedores e 

características de 

produtos avaliados. 

Algumas internas e 

muitas externas 
Muito 

Fonte: Churchill, Peter, 2000, p.152. 

Churchill e Peter (2000) discorrem que a tomada de decisão rotineira, implica em uma 

pequena quantidade de atividades de pesquisa de compra, a limitada em um nível moderado 

de pesquisa de compra e a extensiva em uma considerável atividade de pesquisa e de compra. 

Sendo mais optada pelos consumidores a tomada de decisão extensiva quando o 

produto é muito importante, o preço é alto, o produto é complexo ou pouco conhecido e 

quando existem muitas marcas. 

 

 

3 TELEVISORES 
Conforme estudo realizado, percebe-se que, atualmente, existem, no mercado, quatro 

tipos de tecnologias utilizadas em televisor. De acordo com Maximus (2011), a CRT, que é o 

televisor tradicional de tubo, caracterizado pelo alongamento para trás, em função de 

necessitar acomodar um dispositivo de tubo de vácuo. Estes tipos de televisores produzem 

imagens nítidas e vibrantes, porém possuem uma desvantagem: são muito volumosos. Para 

aumentar o tamanho da tela é necessário aumentar o comprimento do tubo. Desta forma, este 

tipo de TV se torna bastante pesado. Para se ter uma ideia, um modelo de 36 polegadas pesa, 

aproximadamente, 108 kg. 

Conforme dados publicados pelo Portal Patopor (2011), a televisão de LCD é 

considerada, atualmente, como um dos principais tipos de televisores. Com uma tecnologia de 

cinco camadas dentro de um painel para trazer as cores e imagem à vida, pode ser encontrada 

em diversos tamanhos de tela. Caracteriza-se por ser fina e por não ter uma tela reflexiva, o 

que lhe destaca na utilização de ambientes com muita claridade. Uma TV LCD de 36 

polegadas pesa, aproximadamente, 17kg, muito mais leve se comparada com a TV CRT e 

podem ser pendurados na parede. 
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De acordo com reportagem publicada no Portal G1 (19/04/07), o televisor de 

PLASMA, assim como a CRT, possui imagem nítida com cores vibrantes. É formada por 

inúmeras pequenas lâmpadas nas cores vermelho, verde e azul que ligam e desligam muito 

rapidamente, formando as imagens. Sua tela plana permite a montagem da TV diretamente na 

parede. É fina assim como a LCD, tem melhor contraste e resposta da imagem mais rápida, 

porém só é fabricada a partir de 42 polegadas. Sua principal desvantagem é a vulnerabilidade 

ao dano. Se a tela for atingida, centenas de tubos de gás perdem a capacidade de brilhar. 

Soares (2009) informa que o televisor tipo LED utiliza diodos emissores de luz de 

várias cores para formar a imagem. É uma tecnologia que mistura o melhor do LCD e do 

PLASMA, porém seu design é super fino. Caracteriza-se, também, por ter um contraste de 

cor, brilho e resolução de imagem melhor que as outras tecnologias. 

De acordo com a reportagem publicada no Portal IG em 28/09/2010, os ciclos de vida 

das tecnologias também estão cada vez mais curtos, o que deve fazer com que os 

consumidores se sintam impelidos a trocar o televisor em um prazo cada vez menor, como já 

acontece com os computadores. A tecnologia plasma, por exemplo, mal surgiu e já foi 

substituída pelo LCD. Mesmo no Brasil, as vendas de televisores de plasma já estacionaram 

em 500 mil peças ano. Nos próximos anos, a expectativa é que o LCD deve ser trocado pelo 

LED, cuja espessura das telas é bem mais fina, inferior a 1 centímetro. 

Conforme reportagem publicada no Jornal o Estado de S. Paulo em 05/01/2011, os 

dados mais recentes da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), divulgados 

em 04/01/2011, mostram que, até novembro/2010, o faturamento de televisores com tela de 

cristal líquido (LCD) teve crescimento de 121,86% e atingiu a marca de 7.711 milhões de 

unidades vendidas em onze meses, contra 3.475 milhões comercializados no mesmo período 

de 2009. As vendas de televisores com tela de plasma cresceram cerca de 39,62%, de 287, 2 

mil para 401 mil aparelhos no acumulado de 2010. Sem contar os televisores com iluminação 

traseiras por LED, o faturamento dos onze meses somou 11,5 milhões de aparelhos. No 

período foram vendidos 3,4 milhões TVs tradicionais de tubo, quase 30% a menos que em 

2009. O consumidor descobriu que ao LCD e o Plasma lhe dão mais prazer que o sistema 

convencional, que passou a representar cerca de 10% no faturamento dos fabricantes de TVs. 

Além disso, a venda de aparelhos de tecnologias mais avançadas foi impulsionada pelo 

crescimento do emprego, pela queda de preços proporcionada pelos ganhos com aumento da 

escala de produção e pelo crédito facilitado.  

 

 

4 METODOLOGIA 

O trabalho se divide em três etapas distintas. Primeiramente, a partir da definição do 

escopo da pesquisa, foi definida a estrutura teórica que embasaria o estudo e desta forma 

procedeu-se a pesquisa bibliográfica em livros, artigos, teses e dissertações, a fim de construir 

o referencial teórico. 

A partir desse referencial, a segunda parte da pesquisa constituiu-se da construção do 

Modelo de Análise, com as dimensões e indicadores que seriam observados nesse estudo. 

Por fim, para coleta de dados, terceira e última fase da pesquisa, foi definido como 

instrumento de coleta o questionário estruturado com as perguntas definidas a fim de garantir 

os resultados necessários a partir dos indicadores definidos, conforme exposto no quadro 2. 
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Quadro 2: Modelo de Análise 

Abordagem Característica Indicador Referência 

C
o

m
p

o
rt

a
m

en
to

 d
o

 c
o

n
su

m
id

o
r
 

Comportamento do 

consumidor 

Preferências pessoais; 

Aquisição de produto; Poder 

aquisitivo. 

SOLOMON, 2002, 

MOWEN,2003, PINHEIRO, 

2006, KARSAKLIAN, 2011, 

OLIVEIRA, 2006, MARTINS, 

1999, TAVARES, 1998, 

PARENTE, 2008, 

CHURCHILL E PETER, 

2000. 

Consumidor de baixa 

renda 

 Motivação; Influência; 

Status social. 

OLIVEIRA, 2006, FGV, 2011, 

PARENTE, 2008, PARENTE 

E BARKI, 2011, SOLOMON, 

2002 

Decisão de compra 

Compras; Busca de 

informação; Pós compra; 

Marca; Forma de 

Pagamento; Localização 

PARENTE, 2008, MARTINS, 

1999, TAVARES, 1998, 

PARENTE E BARKI, 2011, 

PINHEIRO, 2006, 

CHURCHILL E PETER, 

2000, KOTLER E 

ARMSTRONG, 1998. 

Classes Sociais Classes D e E KOTLER, 1998, FGV, 2011. 

M
er

ca
d

o
 d

e 

T
el

ev
is

o
r
 

Tipo de Televisor 

CRT JORNAL O ESTADO DE S. 

PAULO, 2011, PORTAL IG, 

2010, SOARES 2009, 

PORTAL G1, 

PATOPOR.COM, 2011, 

MAXIMUS, 2011. 

LCD 

PLASMA 

LED 

Fonte: Elaboração própria (2011). 

A pesquisa foi realizada adotando-se o critério de acessibilidade aos consumidores de 

baixa renda. Em termos probabilísticos, caso fosse considerado, a amostra poderia ser 

definida com erro amostral entre 5% e 7%, que resultaria em uma quantidade de 384 ou 196 

pessoas questionários, respectivamente, para uma população acima de 100.000 habitantes. 

Contudo, ao não definir especificamente a população que se enquadra nas classes de 

baixa renda na cidade de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, optou-se pela 

amostra por acessibilidade como forma de garantir os dados da pesquisa. 

 

 

5 ANÁLISE DOS DADOS 

A pesquisa foi realizada adotando o critério de acessibilidade com 281 pessoas no 

município de Lauro de Freitas, no mês de novembro de 2011, sendo especificamente aplicada 

nos bairros de Areia Branca, Caji, Itinga, Portão e Vila Mar, onde se concentra a maior 

parcela da população de baixa renda do município. Dentre os entrevistados, cerca de 43% 

deles tem idade entre 18 a 29 anos,  42% estudaram até o ensino médio, 49% são do sexo 

masculino e 51% do sexo feminino. Quando foram perguntados sobre a renda, 56% 

responderam que recebem acima de R$ 751,00 a R$ 1.200,00 reais. Com essas informações, o 

perfil dos consumidores entrevistados está revelado na tabela 1. 

Tabela 1: Perfil do consumidor 
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Idade Escolaridade Renda Sexo 

18 a 29 43% Fundamental 16% 0 a 751 reais 44% Masculino 49% 

30 a 39 31% 
Fundamental 

incompleto 
16% 

acima de 751 a 

1.200 reais 
56% Feminino 51% 

40 a 49 13% Médio 42% 
acima de 1.200  a 

5.174 reais 
0%     

50 a 59 7% Médio incompleto 5% 
acima de 5.174 

reais 
0%     

Acima de 60 6% Superior 0%         

    Superior incompleto 21%         

Fonte: Elaboração própria (2011) 

 

     De acordo com os entrevistados, foram identificados como 44% pertencentes à classe 

social E e 56% a classe D, como pode ser observado no gráfico 1. No ano passado, conforme 

um estudo publicado pela FGV (2011), para ser considerado como indivíduo de baixa renda, 

os consumidores devem possuir renda de até R$ 1.200,00.  Essa composição da amostra 

reflete o direcionamento que foi definido para o resultado dessa pesquisa, visto que foram 

considerados os entrevistados que se enquadraram no perfil esperado. 

 

Para os consumidores de baixa renda, a forma de pagamento é muito importante na hora 

da compra. Dentre os entrevistados, 31% preferem pagar a compra do televisor em crediário 

da loja, 12% à vista e 57% no cartão de crédito, como está representado no gráfico 2. 

Confirmando a preferência dos consumidores de baixa renda, de acordo com informações do 

Portal Ig (2011), estes consumidores preferem pagar suas compras com cartão na função 

crédito. Essa perspectiva se confirma pela possibilidade do parcelamento que as opções de 

pagamento com cartão de crédito e crediário permitem, já que pelo valor do bem e renda dos 

consumidores, a compra à vista é ainda é uma opção pouca utilizada. Corroborando com o 

costume dos brasileiros de analisarem no processo de aquisição de determinados bens o valor 

da parcela e quanto compromete o orçamento, ignorando muitas vezes o juros ou o prazo que 

estarão comprometidos com essa dívida. Conforme ainda a indicação de Parente e Barki 

(2005), cujo fator fundamental que atrai os consumidores de baixa renda é a flexibilidade de 

crédito. 
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Quando questionado sobre a fonte de informação que lhe auxiliou na aquisição do 

televisor, os entrevistados se posicionaram em 26% buscam informações para auxiliá-los em 

revistas ou jornais, 40% em propaganda na TV e 34% em conselhos de amigos ou parentes, 

como pode ser verificado no gráfico 3. A propaganda tem como objetivo incentivar o 

consumidor a despertar o desejo por um produto que satisfaça as suas necessidades, conforme 

Karsaklian (2011). 

 
 

Ao ser perguntado qual a marca de televisor preferida, 35% dos entrevistados 

manifestaram sua opção de escolha pela marca Sony, 17% pela marca Sansung, 29% pela 

marca LG, 12% pela Philips e 7% pela Panasonic, representados no gráfico 4. De acordo com 

Parente (2008), para evitar o desperdício, os consumidores de baixa renda preferem comprar 

marcas conhecidas, embora sejam mais caras e ceder à restrição orçamentária, que são 

facilitadas com as formas de facilidade de acesso crédito, como já discutido anteriormente..    

 
No questionamento quanto ao que se leva em consideração ao escolher o local de 

compra do televisor, 17% dos entrevistados consideram a loja mais próxima da sua casa, 22% 
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facilidade de crédito, 32% melhor preço, 13% variedade de produtos e 16% atendimento, essa 

informações estão representadas no gráfico 5. Segundo Parente e Barki (2005), no momento 

de escolher seu local de compra, o consumidor de baixa renda considera dois fatores 

principais: proximidade do ponto de venda e preço. Corroborando e acrescentando “os 

consumidores preferem preços que estejam dentro de uma faixa aceitável (combinado com 

outros atributos da preferência destes)” Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 140). 

  

 
Quando perguntado sobre se na compra de um televisor, o status social que ele pode 

causar é importante na hora da escolha, 21% dos entrevistados responderam nada importante, 

17% pouco importante, 19% indiferente, 24% importante e 19% muito importante, conforme 

gráfico 6. A FGV (2011) relata que os consumidores de baixa renda buscam adquirir produtos 

que os incluam na sociedade e que despertem um sentimento de pertencimento, por isso 

valorizam o relacionamento face a face e atitudes que demonstrem respeito.  

 
Foi perguntado aos entrevistados, o que eles consideram importante na escolha do 

televisor, 21% dos entrevistados responderam qualidade, 28% preço, 25% marca, 19% 

garantia e 7% assistência técnica, de acordo com o gráfico 7. Parente (2008, p. 96) declara 

que “a marca constitui um fator primordial para as classes C, D, e E, não menos que para as 

classes de maior poder aquisitivo”. Além do preço, a marca é um fator de relevância para 

estas classes, já que não estão dispostos a adquirir qualquer produto.        

Em relação ao costume de medir a satisfação ou insatisfação no pós-compra quando 

adquiri um televisor, 68% dos entrevistados disseram sim ao ser questionados e 32% disseram 

não, o gráfico 8 representa estas informações. Avaliando a compra: o consumidor procura 

analisar o produto ou serviço que foi adquirido, classificando se ficou satisfeito ou não com a 

experiência da compra, isso é uma das etapas que o processo de compra do consumidor passa 

segundo Churchill e Peter (2000) e Kotler e Armstrong (1998).   
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No que se trata da aquisição de televisor, os entrevistados ao serem questionados se já 

haviam adquirido algum televisor, 100% responderam que sim. Quando questionados do tipo 

de televisor, 42% responderam que adquiriram um televisor LCD. Quanto a faixa de preço do 

televisor, 30% responderam que pagaram de 501 a 800 reais. Em relação ao tamanho do 

televisor, 27% responderam ter adquirido um televisor acima de 14 a 21 polegadas, de acordo 

com a tabela 2. Conforme reportagem publicada no Jornal o Estado de S. Paulo em 

05/01/2011, mostra que, até novembro/2010, o faturamento com televisores de tela de cristal 

líquido (LCD) teve crescimento de 121,86% e atingiu a marca de 7.711 milhões de unidades 

vendidas em onze meses, contra 3.475 milhões comercializados no mesmo período de 2009.  

Tabela 2: Perfil do consumidor na aquisição de televisor 

 Adquiriu 

televisor 

Tipo de 

televisor 
Preço do televisor Tamanho do televisor 

Sim  100% CRT 37% 300 a 500 reais 22% 14 polegadas 15% 

Não 0% LCD 42% 501 a 800 reais 30% 

acima de 14 a 21 

polegadas 27% 

    Plasma 14% 801 a 1000 reais 24% 

acima de 21 a 26 

polegadas 21% 

    LED 7% 

acima de 1.000 a 

1.300 reais 11% 

acima de 26 a 32 

polegadas 25% 

        acima de 1.300 reais 13% acima de 32 polegadas 12% 

Fonte: Elaboração própria (2011) 

    

Analisando a tabela, percebe-se que o consumidor está disposto a pagar por um 

televisor de LCD, na sua maioria um valor entre 501 a 800 reais, querem um televisor de 14 a 

21 polegadas, num percentual próximo estão os que desejam ter um televisor de 26 a 32 

polegadas. Percebe-se dentre os entrevistados, que em suas residências existem um dos quatro 

tipos de televisores, desde o televisor comum CRT ao mais atual o LED. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

Com o objetivo de detectar os fatores que influenciam o processo de compra de 

televisores dos consumidores de baixa renda da cidade de Lauro de Freitas, realizou-se a 

presente pesquisa. Este estudo buscou ter uma resposta para a seguinte pergunta: Quais os 
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fatores de decisão que influenciam os consumidores de baixa renda em Lauro de Freitas 

na aquisição de televisores? 

O perfil encontrado na amostra prevalece o sexo feminino. A maioria dos 

entrevistados possui idade entre 18 a 29 anos, nível médio completo, com renda de R$ 751,00 

a R$ 1.200,00 reais.  

Constatou-se que os consumidores de Lauro de Freitas, mais especificamente das 

regiões de Areia Branca, Caji, Portão e Vila Mar, adquiriram televisor do tipo LCD, com 

média de preço entre R$ 501,00 a R$ 800,00 reais, tamanho entre 14 a 21 polegadas.  

Os resultados da pesquisa mostraram que a forma de pagamento mais utilizada por 

esses consumidores é o cartão de crédito, devido ao valor do bem e a renda dos consumidores. 

As respostas obtidas indicam que os fatores importantes na escolha do televisor são 

preço, marca e qualidade, além do status social que o produto irá causar. Já a decisão de 

compra do televisor é da própria pessoa. Relacionou-se isso ao perfil da amostra onde se 

percebeu serem pessoas que tomam suas próprias decisões.  

Percebe-se que a marca é parte integrante e importante no processo decisório e sua 

influência acontece basicamente nos três primeiros níveis do processo de decisão de compra. 

Além disto, os consumidores levam em consideração as lojas que possuem o melhor preço no 

momento de decidirem o local de compra do televisor. 

Tratando-se das limitações, o trabalho não foi probabilístico, visto que o critério para a 

coleta de dados foi acessibilidade, não sendo possível uma generalização dos dados como 

resultado de um comportamento da classe de baixa renda em geral. Além disso, trata-se de um 

recorte de uma determinada localidade, e, também, o fato da utilização apenas do questionário 

como forma de obtenção de dados sobre o comportamento do consumidor, que acaba 

limitando as análises mais proficientes quanto a percepção desse comportamento, sendo 

necessário a utilização de métodos como grupo focal para confrontação dos dados. 

Ainda assim, o estudo não deixa de ter relevância, visto que buscou analisar o 

comportamento de uma classe de consumidores que está no foco das intenções dos governo, a 

fim de estimular a renda e consumo e dos varejistas e demais empresas ao proporcionar 

produtos e serviços direcionados para esse público. 
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