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As Donas de Casa de Classe D e a Compra de
Bens de Consumo1

Larissa Baroni, Genaro Galli

RESUMO
Durante muitos anos, as empresas negligenciaram os segmentos

de classe popular, voltando sua atenção quase que exclusivamente
para as classes sociais mais altas da população. Porém, as classes de
baixa renda, apesar do baixo poder de compra, apresentam oportu-
nidades latentes de negócio. Para atender às necessidades e desejos
deste "novo" consumidor, as organizações deverão abandonar antigas
idéias e utilizar inovação e criatividade. Este artigo tem como objetivo
ilustrar algumas particularidades do comportamento de compra das
donas de casa de Classe D em relação à aquisição dos seguintes bens
de consumo: alimentos, bebidas e produtos de limpeza. Através de
uma pesquisa qualitativa, foram levantados os tipos de varejo mais
utilizados, os produtos e as marcas consumidas, bem como os atributos
considerados no momento da compra.

PALAVRAS-CHAVE: comportamento do consumidor, classe popular,
bens de consumo.

Introdução

Durante muitos anos, as empresas negligenciaram
os segmentos de classe popular, voltando sua
atenção quase que exclusivamente para as

classes sociais mais altas da população que, obviamente,
detêm maior poder de compra. Entretanto, o crescimento
lento da esfera superior do mercado e o grande número
de habitantes que pertencem às camadas populares nos
países pobres fazem com que as classes de baixa renda
despontem como uma nova e promissora alternativa.
Prahalad (2005) destaca que mais de quatro bilhões de
seres humanos constituem o mercado da base da pirâ-
mide. O autor ressalta que as empresas, ao atender tal
segmento, podem desenvolver relações "ganha-ganha"
sustentáveis. Ou seja, além de obter lucro, as empresas
passam a oferecer para os segmentos mais pobres da
população benefícios como respeito, opção e auto-estima.

Estima-se que as classes C e D respondam por 40%
do consumo no Brasil, destinando a maior parte de sua
renda, 30%, à alimentação, limpeza e higiene. Essa par-
cela da população estava com a demanda por bens de
conveniência reprimida. Entretanto, com a redução da
inflação, passou a consumir esses itens em maiores
quantidades (BLECHER, 2003). Isso acabou gerando
um aumento de vendas das marcas mais baratas, as cha-
madas B-brands, ou marcas B (BARRETO, 2002). Entre
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ABSTRACT
For many years, enterprises have put the lower segments of society

aside, drawing their attention most exclusively to the higher social
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they present latent business opportunities. In order to meet the needs
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and use creativity and innovation instead. This article aims at
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products and brands consumed, as well as the attributes considered
during the purchase
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as classes populares, a classe D se destaca, pois con-
centra a maioria da população brasileira, ou seja, 34%
dos domicílios brasileiros. Além disso, essa classe
apresentou o maior crescimento de consumo por faixa
de renda, com 6%, entre 1995 e 2002 (Fonte: IBGE).

Para atender de forma sustentável às classes de baixa
renda, as empresas devem, acima de tudo, conhecer
intimamente o comportamento deste "novo" consumidor.
Segundo Prahalad (2005), as organizações privadas
devem compreender profundamente os hábitos e cos-
tumes da base da pirâmide para, posteriormente, desen-
volverem produtos e serviços que tenham uma proposta
de valor adequada.

Sendo assim, este artigo tem como objetivo analisar o
comportamento de compra das donas de casa de classe
D, em relação à compra de bens de conveniência das
categorias de alimentos, bebidas e produtos de limpeza.
Tal proposta visa identificar quais são os itens comprados,
quais são os atributos considerados no momento da com-
pra e onde são comprados estes produtos. Para tanto,
foi estudado o comportamento de consumo de donas de
casa da classe D, moradoras de um bairro pobre da
cidade de Porto Alegre.

Fundamentação Teórica
Compreender como os consumidores tomam suas

decisões de compra, bem como os fatores que influenciam
tais decisões, é fundamental para que as empresas pos-
sam atender com sucesso os seus segmentos-alvo. Se-
gundo Sheth et al. (2001), os gostos e preferências dos
indivíduos são influenciados diretamente por seu contexto
pessoal. Os autores ressaltam que o contexto pessoal é
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composto por quatro dimensões: a cultura, as instituições
e os grupos de referência, o valor pessoal e a classe social.

A cultura começa a ser formada na infância a partir
dos valores, percepções e preferências, transmitidas pela
família ou por outras instituições (BLACKWELL et al.,
2000). Conseqüentemente, a bagagem cultural de cada
indivíduo vai determinar suas escolhas futuras e seu
comportamento. Sheth et al. (2001) ressaltam que a cul-
tura é aprendida; ninguém nasce com ela. Aprender uma
cultura implica tornar-se conhecedor de seus vários
elementos: valores, normas, rituais e mitos.

O segundo fator que compõe o contexto pessoal são
as instituições e os grupos com os quais os indivíduos
interagem. Ambos influenciam o comportamento indi-
vidual, servindo como pontos de referência, como fontes
de normas, valores e conduta. Os grupos de referência
são grupos de afinidade com os quais as pessoas inte-
ragem ou gostariam de interagir. A família é o grupo de
referência mais influente e a mais importante organização
de consumo na sociedade (SOLOMON, 2002). Segundo
Richers (2000), o consumidor brasileiro é movido por im-
pulsos e, buscando pertencer ao grupo social de refe-
rência, que valoriza a posse de determinados bens, com-
pra compulsivamente sem se preocupar como vai pagar.

Além da cultura e dos grupos de referência, Sheth et
al. (2001) destacam o valor pessoal como componente
do contexto pessoal dos indivíduos. Na definição do autor,
vale ressaltar, o valor pessoal limita-se ao aspecto do
valor financeiro, nada tendo a ver com o valor da pessoa
como ser humano. Assim, o valor pessoal é constituído,
basicamente, por três componentes: renda, riqueza e
poder de crédito.

O último componente do contexto pessoal e foco do
presente estudo é a classe social. Muitos sociólogos e
economistas consideram a classe social a característica
mais significativa para entender e prever o comporta-
mento do consumidor. As classes sociais são agrupa-
mentos de pessoas que dividem a mesma posição econô-
mica e comportamentos similares, que, por sua vez iden-
tificam famílias ou indivíduos semelhantes entre si e
claramente diferentes dos outros (BLACKWELL, 2000).
As famílias acabam determinando a classe social dos
indivíduos, pois eles compartilham os mesmos valores, a
mesma casa, a mesma renda e o mesmo comportamento
de compra. Para determinar a classe social, as principais
variáveis levadas em consideração são: ocupação, desem-
penho pessoal, interações, posses, orientação de valor e
consciência de classe.

De acordo com Blackwell (2000), a classe social
determina as futuras chances de vida do indivíduo,
afetando diretamente a capacidade de compra e o com-
portamento do consumidor. Os consumidores associam
marcas a classes sociais específicas, comprando produtos

direcionados às classes as quais pertencem ou gostariam
de pertencer. Assim, por exemplo, o estilo de vida da classe
média tende a se tornar aceito pelas classes mais baixas.

As classes sociais no Brasil são divididas em cinco
grupos: A, B, C, D e E, classificados de acordo com
critérios como renda, ocupação, educação e residência.
O Gráfico l apresenta a distribuição de classes sociais
no Brasil:

Gráfico l - Domicílios Urbanos por Classe
Social e Rendimento Médio Mensal

Fonte: IBGE, 2004

Porém, segundo Parente (2000), em pesquisas de
mercado, adota-se, mais comumente, o chamado "Critério
Brasil" para classificar as classes sociais. Este critério é
muito conhecido e consiste em atribuir pontos, de acordo
com uma tabela existente, para variáveis como grau de
instrução do chefe da família, conforto doméstico e posse
de bens duráveis. As classes sociais são então definidas
de acordo com o número de pontos, conforme ilustrado
na Tabela l:

Tabela l - Critério Brasil

Fonte: ANEP, 2000

Conforme podemos perceber no Gráfico l e na Tabela
l, mais de 70% da população brasileira está inserida nas
classes de baixa renda (C, D e E). Mesmo assim, até
pouco tempo, pensava-se que o consumo no Brasil estava
quase que somente restrito às classes A e B (BARRETO,
2002). Porém, com a redução da inflação, o poder de
consumo, principalmente da classe C, cresceu e as em-
presas começaram a investir neste segmento (BAR-
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RETO, 2002). De acordo com dados do IBGE, as classes
C e D passaram a responder por 57% das vendas de
medicamentos, 45% do vestuário, 48% dos eletrodomés-
ticos e 51 % dos celulares.

As classes de baixa renda no Brasil consomem a maior
parte de sua renda em alimentação e moradia. Só a classe
C, que é considerada a elite das classes de baixa renda,
gasta 48% da renda com supermercado e 17% com
moradia (BARRETO, 2002). Essas classes dão valor à
comodidade na hora de fazer as compras; por isso,
costumam comprar bens de conveniências em locais
próximos a casa. Vale ressaltar que a decisão de compra
varia de acordo com o tipo e preço do bem que está
sendo adquirido.

A Decisão do Comprador

De acordo com Blackwell (2000), podemos imaginar
o processo decisório como uma escala contínua de
complexidade de tomada de decisão, que varia de alta a
baixa. O tipo de solução do problema é proporcional à
complexidade do mesmo, conforme ilustrado na Figura l:

Figura l - Escala do Processo Decisório
do Consumidor

Fonte: (BLACKWELL, 2000, p.102)

A solução ampliada do problema ocorre quando o
processo decisório é rigoroso. Normalmente, trata-se de
uma compra cara, de alto envolvimento, de alto risco,
realizada com pouca freqüência e auto-expressiva
(BLACKWELL, 2000). Por se tratar de uma decisão
complexa, o consumidor procura coletar o máximo de
informações e avaliar cuidadosamente as alternativas,
comparando os atributos das marcas disponíveis (SOLO-
MON, 2002). Por sua vez, a de médio alcance exige uma
quantidade mínima de informações para solucionar o
problema; assim, a decisão é tomada rapidamente e, muitas
vezes, através de indicação (BLACKWELL, 2000).

O autor entende que a solução do problema é limitada
quando o consumidor utiliza regras de decisão simples
como "comprar uma marca conhecida" ou "comprar a
marca mais barata". O consumidor simplifica o processo
de decisão em compras freqüentes ou de baixo envol-
vimento, passando diretamente do reconhecimento da
necessidade para a ação de compra (BLACKWELL,
2000). As compras repetidas costumam ser feitas com
base em decisões habituais, tão integradas à rotina do

consumidor que são realizadas automaticamente, com
um mínimo de esforço e sem controle consciente. A
tomada de decisão habitual permite ao consumidor
minimizar o tempo e a energia gastos em compras
freqüentes (SOLOMON, 2002).

O consumidor pode ainda decidir realizar uma compra
movido por impulso. A decisão, neste caso, pode ser uma
resposta promovida por estímulos de marketing no ponto
de venda, gerando um desejo súbito e urgente de compra
(SOLOMON, 2002). A compra de bens de conveniência
é classificada como de baixo envolvimento, pois os
produtos são comprados com freqüência e suas marcas
são amplamente conhecidas.

Método

Este estudo consiste em um projeto de cunho aplicado
e abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa, segundo
Malhotra (2001), não se preocupa em quantificar dados,
mas sim, propiciar uma melhor compreensão do contexto
do problema.

O estudo foi desenvolvido em quatro etapas, conforme
ilustrado na Figura 2 e explicado detalhadamente a seguir.

Etapas da Pesquisa - Figura 2

Fonte: Autores

A primeira etapa deste estudo consistiu em buscar
um conhecimento mais profundo do tema proposto e
desenvolver o instrumento de coleta de dados. Para isso,
foi realizada uma revisão bibliográfica que forneceu
suporte para a elaboração de um roteiro de entrevista.
Na segunda etapa, foram realizadas as entrevistas em
seis unidades domésticas de classe D, no bairro Restinga.
Para identificar a classe social das respondentes, utilizou-
se a classificação do IBGE baseada em renda familiar,
na qual a classe D é caracterizada por famílias que ga-
nham de dois a quatro salários mínimos por mês.

As entrevistas, gravadas com a permissão das
entrevistadas, foram complementadas com anotações
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paralelas, baseadas na observação do entrevistador. As
técnicas de pesquisa utilizadas foram a observação
participante e a entrevista em profundidade. De acordo
com Gil (1999), a observação participante consiste na
participação real do pesquisador na vida da comunidade
ou grupo a ser estudado. A primeira unidade doméstica
estudada foi escolhida por conveniência do pesquisador,
através da indicação de um contato no bairro Restinga.
As demais unidades domésticas foram definidas atra-
vés de indicação das entrevistadas, ou seja, a primeira
dona de casa indicou a segunda, que indicou a terceira e
assim sucessivamente.

As entrevistas tiveram um caráter de conversa
informal, buscando promover uma maior aproximação
entre o pesquisador e as donas de casa. As informações
e observações obtidas em cada visita foram transcritas
para um diário de campo, sendo posteriormente ana-
lisadas. Neste diário, tudo o que aconteceu durante a
visita foi relatado em ordem cronológica e sem restrições.

A terceira etapa do projeto consistiu na síntese, análise
e interpretação dos dados, utilizando a técnica de análise
de conteúdo. Conforme Richardson (1999, p.224), "trata-
se de compreender melhor um discurso, de aprofundar
suas características e extrair momentos importantes".
Por fim, a quarta etapa compreende as conclusões sobre
o estudo e elaboração do relatório final de pesquisa.

Apresentação e Análise
dos Resultados
O comportamento do consumidor é influenciado por

diversos fatores e variáveis, o que torna difícil prever as
decisões de compra. Todavia, sabe-se que, além do con-
texto pessoal, os consumidores são influenciados por
estímulos externos: estímulos de marketing, econômicos,
tecnológicos e políticos. Desta forma, elaborar consi-
derações a respeito deste fenômeno com base na análise
de conteúdo não só é possível como necessário para o
entendimento deste estudo.

Os dados abaixo apresentados e analisados destacam
as principais questões investigadas sobre o compor-
tamento da dona de casa de classe D na compra de bens
de consumo.

Quem Desempenha o Papel
de Comprador no Lar

Quando questionadas sobre quem faz as compras da
casa, identificou-se que o papel do comprador não se
limita somente à dona de casa. Este papel é também
desempenhado por outros membros da família, que pode
ser a pessoa que tem mais condições físicas ou a pessoa
a quem é mais conveniente fazer a compra, como, por
exemplo, àquele que, ao sair do trabalho, passa pelo

caminho do supermercado. Assim, constata-se que os
familiares que habitam a casa colaboram ao fazer as
compras, inclusive financeiramente. Ao serem questio-
nados sobre quem faz as compras, as respostas foram
as seguintes:

"Olha, por incrível que pareça, quem faz as compras
pra casa é meu marido [...] é mais perto pra ele,
porque ele trabalha lá perto, ele já pega lá e já sai
comprando." [sic] (Entrevistada 1).

"É eu e o meu genro, que sempre me ajuda, sabe
como é a vida não tá fácil... a gente tem que dividir as
despesas." (Entrevistada 2)

"Eu digo o que ele (filho) tem que comprar, mas quem
faz as compras é ele porque eu já to muito velha."
[sic] (Entrevistada 3)

"É tudo a minha filha que faz... tudo ela." (Entrevistada 4)

"Eu que faço." (Entrevistada 5)

"É a Cândida, minha filha mais velha." (Entrevistada 6)

Um fato curioso que foi revelado por uma dona de
casa - a entrevistada 2 - é que o ato da compra nos
supermercados se torna muitas vezes um momento de
tensão e angústia. Este fato se dá pela baixa disponibilidade
financeira do público, o qual torna difícil a tomada de de-
cisão e torna a passagem pelo check out um momento
de stress, conforme relato que segue.

"Olha, é um quebra cabeça, guria, a gente entrar
num supermercado!!! Aí, um dia, eu tive um exemplo
assim, porque antes eu ficava nervosa, nervosa,
começava a tremer [...] aí um dia [...] passou uma
senhora assim bem [...] fazendo aquele rancho [...]
uma senhora bem bonitona, bem arrumada na minha
frente, ela pegou [...] chegou na caixa não deu pra
levar tudo, ela devolveu. Sabe, aquilo me chamou a
atenção. Mas assim, na maior simplicidade do mundo,
ela largou as coisas ali e não levou e pronto. Só que
ela não disse assim 'eu não tenho dinheiro pra pagar'.
Daí, eu pensei 'olha quer saber de uma coisa? Eu
também vou fazer isso' [...] Vou enche o carrinho,
vou botar primeiro as coisa que precisa, porque ali
na caixa é que é o perigo, e daí o que der pra mim
passar, passa [...], o que não der eu digo pra moça
controla aí, quando der o meu aqui para! E, olha,
minha querida, deu certo! Eu não fico mais nervosa,
passo bem bela e ainda dou uma risadinha pras guria
e elas me ajudam a controlar. Quando chega no meu
limite, eu paro." [sic] (Entrevistada 2)

A Compra de Alimentos
Ao serem questionadas sobre os alimentos prioritários

no momento da compra, as respostas das entrevistadas
são hegemônicas. A descrição da compra de alimentos
se resume a itens básicos como arroz, feijão, massa, café,
leite, frutas, verduras, açúcar, farinha, pão, margarina/
manteiga, azeite, ovos, lingüiça, salsichas e carne (branca
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e vermelha). Vale ressaltar que a carne vermelha muitas
vezes não cabe no orçamento doméstico, sendo subs-
tituída por carne branca e lingüiça.

"A gente compra geral assim, arroz ,massa, feijão,
café, maionese, que as crianças também comem,
margarina, pão, farinha pra fazer bolo, farinha de
mandioca, extrato de tomate, ovos, verduras, carne,
mas mais galinha, lingüiça, enlatados." [sic]
(Entrevistada 1)

"Ah,... não pode faltar arroz, feijão, massa, açúcar e
café [...] às vezes, a gente tem vontade de comer
outra coisas, mas sabe como é, tem que atravessar
o mês... vontade de comer mas não comemos... daí
tu tem que comprar o grosso, garantir o grosso e
deixar o enlatado quando vem o 13° que é um extra...
a carne eu não vou te mentir não é sempre que nos
podemos tá com ela na nossa mesa, né? Aí, no lugar,
quando a gente pode, a gente compra uma sardinha,
uma salsicha, e assim a gente vai levando a vida, ou
aquele bife de galinha empanado que sai na base de
R$ 0,35 e ele é bem grande dá pra dividir em dois e
assim a gente vai levando a nossa vida. E o leite, né,
que a gente compra caixa assim quando a gente faz
o rancho." [sic] (Entrevistada 2)

"Não pode falta é a massa, arroz, feijão, açúcar,
suco, refrigerante, carne, leite. E ele compra bastante
é maionese Hellmans, por causo que as outras que é
light ele não gosta. Depois a gente compra lingüiça,
salsichão, verduras, frutas ele compra aos sábados
na feira." [sic] (Entrevistada 3)

"[...] mais o essencial, assim que a gente precisa,
frutas, arroz, manteiga, verdura, feijão, café, massa."
[sic] (Entrevistada 4)

"Arroz, feijão, carne, azeite, eu pego assim aqueles
básico (referindo-se à cesta básica) e trago. De res-
to, compro coisas assim carne, verdura. No básico,
vem massa, arroz, feijão, dois pacotes de farinha,
quatro latas de azeite, vem outras coisas também.
[...] a carne pode até faltar, porque daí a gente faz
outras coisas, né. Tem verdura, ovos, essas coisas
pra ficar no lugar. [...] Enquanto tem a farinha, eu
faço (referindo-se ao pão), a minha filha até que faz.
Senão a gente compra, procura aonde é mais barato,
tem lá embaixo, no mercado a R$ 0,10, mais lá em
baixo, tem a R$ 0,08. A gente caminha né, tem que
caminhar." [sic] (Entrevistada 5)

"O básico que seria o arroz, o feijão, o café, a massa,
frutas, legumes, azeite, ás vezes se compra carne...
(fica pensando)... leite, pão..." [sic] (Entrevistada 6)

Além dos alimentos da cesta básica, algumas entrevis-
tadas costumam comprar guloseimas e alimentos voltados
para as crianças, como leite, bolachas e salgadinhos.

"Não pode faltar leite pras crianças... mas se precisar
a gente não compra o salgadinho das crianças, a
bolachinha recheada, só se for isso mesmo, porque
comer tem que comer, tudo é importante..." [sic]
(Entrevistada 1)

"[...] leite eu compro, meu guri não pode ficar sem

leite." (Entrevistada 5)

"Bom, além de arroz, feijão, massa, açúcar, café, a
gente compra uma bolachinha porque tem a pequena
e a minha filha também, depois, assim: batata, cebola,
tomate, cenoura, repolho..." (Entrevistada 2)

Outro fato identificado nas entrevistas foi a preocu-
pação com a compra de alimentos saudáveis. As entre-
vistadas destacaram a importância de frutas, legumes,
suco natural e até os malefícios da carne vermelha.

"[...] fruta não pode faltar: mamão, banana, maça,
feijão, arroz, galinha, frango, que é o que a gente
usa mais, carne nós quase não comemos."
(Entrevistada 4)

"Enlatados, muito pouco, por causa do problema de
glicose dele (referindo-se ao marido) e dela, que é
bem mais difícil o caso dela, a gente não compra
muito enlatados... sim, porque sempre contém um
pouco de açúcar, né? Sempre, e alimentação tem
que ser muito balanceada, pouco sal, pouco óleo."
[sic] (Entrevistada 6)

"Só assim, quando fazem churrasco; do contrário,
não, mas até é bom a gente não comer carne porque
a carne faz mal, né? E, aí, a gente poupa também de
comprar, né?" [sic] (Entrevistada 4)

A Compra de Bebidas

Pelas respostas dadas pelas donas de casa no que diz
respeito às bebidas compradas, nota-se que os itens mais
consumidos são refrigerantes e suco em pó. Porém, o
refrigerante não é consumido diariamente: é um artigo
comprado em dias de festa, finais de semana ou quando
sobra um pouco de dinheiro. O suco de frutas natural
também é bastante consumido, já que a matéria-prima
pode ser conseguida gratuitamente ou a um custo baixo.

"Bebida, a gente compra refrigerante, mais guaraná
Fruki. E suco também a gente compra de pacotinho."
(Entrevistada 1)

"Bebida, a gente compra em tempo de festa. A gente
compra guaraná, que, aqui em casa, graças a Deus,
ninguém bebe. Lá de vez em quando vem um extra...
a gente compra um fardinho de guaraná, né? Faz
parte da vida da gente. E, no mais, nós compremo
uns pacote de suco que é em pó: de um pacote, tu
faz 5 litros e economiza, que não vai açúcar, pra nós

• é uma boa. E o preço também: é R$ 1,49 o pacotinho."
[sic] (Entrevistada 2)

"Refri, ele compra Pepsi-Cola e tem que ser Pepsi, a
Coca ele não é muito." [sic] (Entrevistada 3)

"Só compramos refri, quando eles tão ai eles que
compram as bebidas deles, quem gosta de tomar né.
Mas eu faço mais é suco de laranja natural." [sic]
(Entrevistada 4)

"A bebida, nada, fim de semana a gente compra
guaraná e meu velho assim, que de vez em quando,
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molha o bico com uma cerveja. Suco também eu
compro, eu faço muito é suco de fruta. Eu gosto de
fazer, eu faço em casa. Tem um vizinho que tem um pé
de goiaba, eu busco lá, congelo e faço. Porque comprar
sempre, não dá." [sic] (Entrevistada 5)

"Refri diet, suco diet... Bebida alcoólica? Nada. Ah, se faz
também suco natural de frutas." [sic] (Entrevistada 6)

A Compra de Produtos de
Limpeza para o Lar

As entrevistadas revelam uma preocupação em man-
ter suas casas limpas; portanto, costumam comprar todos
os itens básicos de limpeza para o lar (sabão em pó, sabão
em barra, detergente, desinfetante e alvejante). Apesar
de conhecerem e apreciarem as marcas líderes, o preço
é o principal atributo da decisão de compra.

"Pra limpeza da casa, sabão em pó, detergente, pinho,
água sanitária. Sabão em pó não tem marca, eu
compro sempre o mais barato, agora to usando Bold,
às vezes Minerva, porque o Orno ta tão caro, e nem
faz tanta diferença." [sic] (Entrevistada 1)

"Aqui pra casa, clorofina em primeiro lugar, porque
eu gosto muito da casa limpa [...] pra matar os germes,
né..." [sic] (Entrevistada 2)

"Sabão pra lavar a roupa e sabão em pó também,
né? Daí, a gente vai é no preço mais barato. O mais
barato é o que vem. Eu adoro o Omo, mas eu só
compro quando ele ta em oferta, porque ultimamente,
minha querida... Ah, Bombril eu também compro,
detergente... o amaciante. "[sic] (Entrevistada 2)

"Depois a gente compra Bombril, sabão em pó, Pinho
Sol,... clorofina, eu mesma compro na porta, sabão
líquido, de vez em quando, não é sempre, sabão em
barra, amaciante Mon Biju, que é mais perfumado."
[sic] (Entrevistada 3)

"Vai o sabão em pó, amaciante para roupa, sabonete,
pasta de dente, papel higiênico, detergente para louça.
Usa-se muito álcool também.[...]" (Entrevistada 3)

Quanto à Freqüência de Compra e
o Local de Compra
Em relação aos locais onde são efetuadas as compras

e a freqüência das mesmas, pode-se inferir que as entre-
vistadas têm o hábito de fazer uma compra maior, pre-
ferencialmente no início do mês, denominada de "ran-
cho". Esta compra mensal é feita nos supermercados do
bairro ou em supermercados próximos ao local de tra-
balho de quem desempenha o papel de comprador na
família. O público entrevistado revelou não ter o hábito
de realizar compras nos tradicionais hipermercados da
cidade, muitas vezes por dificuldade de deslocamento.
Além disso, demonstrou um elevado grau de fidelidade
aos locais onde tem por hábito comprar.

Além desta compra mensal maior, as donas de casa
entrevistadas costumam fazer "compras picadas" durante
o mês, nos mercadinhos e bares próximos às suas resi-
dências. Os fatores levados em consideração para a
escolha do ponto de venda são o preço, a conveniência e
a facilidade de pagamento. Outro aspecto que se desta-
cou na pesquisa diz respeito à compra de produtos de
limpeza: as donas de casa costumam comprar esta
categoria de produto no sistema porta a porta, ou seja,
veículos ("a kombi") que fazem venda direta ao
consumidor nos bairros pobres, vendendo produtos de
marca B a um preço muito competitivo.

"A gente costuma fazer rancho de mês, mas às vezes
não precisa comprar tudo de novo porque tem coisa
que ainda não é necessário. Então assim, tem vez
que a gente faz umas comprinhas. Não é fixo que
todo o mês a gente faz um ranchão enorme, porque
daí a gente vai fazendo comprinhas pra completar."
[sic] (Entrevistada 1)

"E a gente costuma fazer rancho ali pelo dia 5, que é o dia
que o meu genro também recebe que eu também recebo
mais ou menos por essa data. Daí a gente junta o dinheirinho
e vai pro supermercado." [sic] (Entrevistada 2)

"E o rancho nós faz no fim do mês, se falta alguma
coisa durante o mês." [sic] (Entrevistada 3)

"A gente compra mais bastantinho no rancho do mês,
mas, se a gente precisa, vai comprando e o rancho
a gente faz mais é no fim do mês. Mas, se a gente
precisa alguma coisa, a gente vai comprando, né? E
sempre precisa, né?" [sic] (Entrevistada 4)

"Quando tem dinheiro, a gente faz um ranchinho... A
gente já compra pensando que daqui a umas duas
semanas tem que comprar mais..." (Entrevistada 5)

"Meu marido recebe no segundo dia útil, daí a gente
já espera pra juntar com o que as gurias dão e faze-
mos as compras." [sic] (Entrevistada 6)

"Geralmente ele compra ali naquele Assun que tem
ali perto do trabalho dele." [sic] (Entrevistada 1)

"Ah, e assim..., detergente e água sanitária eu compro
daqueles que passam de Kombi vendendo na porta,
porque é mais barato. Mas não é muito bom, não faz
espuma." [sic] (Entrevistada 1)

"Hoje, minha querida, eu compro ali no ABC e até peço
pra eles entregar de noite, porque a coisa diminuiu
muito [...] detergente, a gente compra daqueles que
passam aqui vendendo na Kombi. É 5 litros por R$ 1,00
e daí vem a clorofina, o detergente, o amaciante. Pra
nós, é uma mão na roda e a vila toda, minha querida, vai
nesse ai, e é bem cheirosinho." [sic] (Entrevistada 2)

"Nós compramos sempre no supermercado Tigrão...
se falta alguma coisa durante o mês, a gente compra
no Fortaleza ou no Castelinho, que são os preços
mais acessíveis... clorofina eu mesma compro na
porta, sabão líquido de vez em quando, não é
sempre..." [sic] (Entrevistada 3)
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"Nós compramos muito é aqui no supermercado Kan
e às vez a gente vai assim quando dá, quando tem
condução a gente vai ali no Carrefour. Daí, quando
vai acabando, a gente compra ali no mercadinho,
tem o Fortaleza. Mas a minha filha vai mais também
no Castelão aqui da vila. Daí, ela compra ali as coisas
quando precisa." [sic] (Entrevistada 4)

"Olha, mais em supermercado. Eu costumo comprar
ali embaixo no supermercado Tigrão, que faz anos
que eu compro ali... (pão) aonde é mais barato, tem
lá embaixo, no mercado a R$ 0,10, mais lá em baixo,
tem a R$ 0,08. A gente caminha né, tem que caminhar."
[sic] (Entrevistada 5)

"Eu compro dos guri, eu digo os guri da rua (da
Kombi)." [sic] (Entrevistada 5)

Considerações Finais

Por compartilharem da mesma cultura, valores e
crenças, as donas de casa entrevistadas revelaram um
comportamento de compra bastante similar. Conforme
ressaltado por Blackwell (2000), a classe social afeta di-
retamente a capacidade de compra e o comportamento
do consumidor. Um aspecto que se destacou na pesquisa
foi em relação ao conhecimento das marcas por parte
das donas de casa da classe C. O público pesquisado
demonstrou conhecer um leque amplo de marcas de bens
de consumo. Tal conhecimento abrange desde as marcas
B até as marcas líderes.

Quanto ao consumo das marcas, percebeu-se que,
durante os períodos de prosperidade, normalmente no
início do mês, as consumidoras adquirem alguns pro-
dutos das marcas mais conceituadas. Já nos momentos
de escassez de recursos, compram as marcas mais po-
pulares. O segmento também demonstrou um amplo co-
nhecimento sobre os preços dos produtos. E a mínima
diferença de preço entre as marcas afeta a decisão de
compra a ser realizada. Apesar de reconhecerem e pre-
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