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Expansão de pontos de venda
e criação de atendimento
específico são desafios

Os fabricantes de computadores
estão atentos à crescente de-
manda das classes C e D por es-
ses equipamentos. Na Positivo
Informática, líder do mercado
brasileiro, segundo a consulto-
ria IDC, cerca de 60% das ven-
das em 2009 foram para esse
público. Uma das estratégias da
fabricante para atrair esses con-
sumidores é o lançamento do PC
da família, que vem com dife-
rentes tipos de conteúdo. “Para
essas pessoas, a compra não é
individual, o computador tem
uso compartilhado. Este produ-
to contempla a questão dos vá-

rios usuários”, diz o diretor de
marketing da Positivo Informá-
tica, César Aymoré.

Ver para crer
De acordo com ele, o compor-
tamento desses consumidores
na hora da compra é diferente
dos hábitos das classes A e B,
por exemplo. Compradores das
classes C e D vão em família às
lojas. Além disso, diz o presi-
dente da Dell Brasil, Raymundo
Peixoto, essas pessoas prefe-
rem comprar em lojas físicas a
virtuais. O crescimento das
classes C e D foi um dos fatores
que levou a Dell, que tradicio-
nalmente trabalhava apenas
com venda direta, a mudar sua
estratégia, há três anos.

“Se é o primeiro computa-
dor, é difícil que o consumidor
compre online. Ele vai querer
sentir o equipamento, daí nosso
avanço no varejo”, afirma Pei-
xoto. Atualmente, a Dell tem
mais de mil pontos de venda in-
direta no Brasil, além de manter
a comercialização por meio de
sua loja na internet e do 0800. A
empresa não divulga a divisão
de vendas por canal, mas Peixo-
to afirma que as diretas ainda
respondem pela maior parcela,
embora a taxa de crescimento
da participação dos canais indi-
retos seja “significativa”.

A HP também está expan-
dindo seus canais para chegar a
regiões do mercado brasileiro
onde, anteriormente, não havia

demanda. “A maneira pela qual
o consumidor busca o produto é
diferente e ele procura prova-
velmente onde já está acostu-
mado a comprar”, diz o diretor
de consumo do grupo de com-
putação pessoal da HP, Luiz
Mascarenhas.

O diretor de marketing da
Positivo afirma que a fabrican-
te também se preocupou em
adequar a linguagem usada por
seus funcionários durante o
processo de venda e na etapa
de pós-venda. “Nossos ma-
nuais têm linguagem simples,
para que o atendimento não fi-
que distante. Além disso, tam-
bém é importante preparar os
vendedores nas lojas”, afirma
César Aymoré. ■ F.M.

LEIA MAIS Operadoras de
telecomunicações

e outras empresas que
oferecem banda larga sentem
os reflexos positivos do
aumento no consumo de PCs.

Ofertas conjuntas
entre fabricantes de

computadores e prestadoras
de serviços de internet podem
impulsionar ainda mais o mercado
para consumidores C e D.

Público não quer câmeras
fotográficas e telefones

celulares básicos. Quer ter
acesso a funcionalidades por um
preço menor. As empresas
lançam produtos para atendê-los.

Estratégia de venda exige reconfiguração

Segundo a empresa de pesquisa
de mercado GfK, a oferta de
boas condições de parcelamento
é um elemento fundamental
para elevar o nível de consumo
das classes C e D. “Não importa
o valor final da compra, mas,
para essas pessoas, a parcela tem
que caber no bolso”, diz o diretor
de serviços a clientes e novos
negócios da consultoria, Antonio
Perrella. Por isso, as atuais
facilidades de crédito disponíveis
no mercado, com parcelamentos
em 18 vezes, por exemplo,
funcionam como uma alavanca
para que mais consumidores
dessas classes adquiram produtos
de tecnologia. De acordo com
o especialista, outra característica
desse público é uma intensa
pesquisa de preços antes de
comprar. Além disso, esses
consumidores preferem adquirir
produtos de marcas conhecidas.
“Eles não podem errar, porque
o dinheiro é justo e certo.
Por isso, prefere-se as melhores
marcas”, afirma, acrescentando
que câmeras digitais, celulares
e computadores estão nas
primeiras posições da lista
de intenção de compra
desses consumidores
nos próximos meses. F.M.

Parcela tem que
caber no bolso

“Sentimos a diferença no
comportamento das classes C
e D já na loja, com a presença
de famílias inteiras na hora da
compra. A primeira compra é
para a família, porque tem a
questão do uso compartilhado”

César Aymoré
Diretor de
marketing
da Positivo

Divulgação

Mercado de PCs no
Brasil vive momento de

crescimento puxado
pelo consumo das

classes de menor renda

Henrique Manreza

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 5.
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