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Um objeto de desejo que final-
mente está ao alcance das
mãos. Ou melhor, do bolso.
Este é o cenário previsto para os
próximos meses, quando o as-
sunto é compra de computado-
res pelas classes C e D, segundo
pesquisa do instituto Data Po-
pular, que mediu a intenção de
compra dessas pessoas.

Os consumidores da classe D
(cuja renda familiar varia de
um a três salários mínimos)
devem responder por 30% dos
computadores comprados no
país até o final de 2010, de
acordo com o estudo, realizado
pela primeira vez entre janeiro
e março com 3 mil famílias. Já a
classe C (com renda entre três e
10 salários mínimos) deverá ser
responsável por 57,5%. “Nos
últimos três anos, as classes C,
D e E vêm ganhando 10 pontos
de participação no total de
computadores vendidos ao
ano”, diz o sócio-diretor do
Data Popular, Renato Meirelles.
Aliada a isso, está a previsão da
consultoria IDC de que o mer-
cado brasileiro crescerá 20%
em 2010, chegando a 13,2 mi-
lhões de PCs vendidos, após
queda de 6,4% no ano passado.

Investimento
Na avaliação do especialista, o
incremento na intenção de
compra de computadores por
essas classes sociais deve-se à

confluência de três fatores: in-
centivos fiscais do governo, ex-
pansão do crédito, e o real au-
mento do poder de compra dos
consumidores que estão na base
da pirâmide. “Eles estão com-
prando mais de tudo, mas com-
putadores, ainda mais”, afirma.

O Data Popular indica que
uma parcela da classe C começa
a comprar o segundo computa-
dor. A classe D, por sua vez,
quer adquirir o primeiro PC e
enxerga o computador como
uma ferramenta de evolução
social e econômica. Para esses
consumidores, a compra de um
computador não é despesa, é
investimento. “É a chance para
mandar o currículo pela inter-
net, ter acesso à educação, para
mudar de vida”, afirma Mei-
relles. Segundo ele, o primeiro
sinal desse fenômeno foi o
avanço de lan houses na perife-
ria. “Esse pequeno negócio só
proliferou porque existia uma
demanda latente”, diz o diretor
do instituto especializado em
pesquisas sobre classes C, D e
E. De acordo com a edição de
2009 da pesquisa TIC Domicí-
lios, do Comitê Gestor da In-
ternet no Brasil (CGI.br), pela
primeira vez o acesso à internet
a partir do domicílio superou o
acesso feito de lan houses.

Preço X qualidade
Essa característica dita tam-
bém o tipo de computador que
tem a preferência de compra
desses consumidores. De acor-

do com o Data Popular, os mo-
delos mais baratos não são, ne-
cessariamente, os líderes de
vendas. Compradores dessas
classes preferem adquirir equi-
pamentos com preços, em mé-
dia, 20% superiores aos dos
modelos mais acessíveis.

O advogado Bruno Fusco, 26
anos, comprou um computador
há um mês, por R$ 2,8 mil,
para substituir um notebook
que tinha sido consertado qua-
tro vezes. Desta vez, optou por
um desktop, usado também
por seus pais e por seu irmão. A
família, cuja renda mensal gira
em torno de R$ 5 mil, vive no
bairro da Saúde, na zona sul de
São Paulo. “Na baixa renda, o
computador é um bem da fa-
mília, não do indivíduo”, afir-
ma Meirelles. ■

PESQUISA MOSTRA DEMANDA AQUECIDA POR COMPUTADORES

Aumento da renda e crédito mais fácil facilitam o processo de inclusão digital

Fonte: Data Popular

**Pesquisa com 5 mil entrevistas em todo o Brasil realizada no segundo semestre de 2009

 *Pesquisa telefônica com 3 mil entrevistas em todo o Brasil realizada no primeiro trimestre de 2010

FAMÍLIAS COM 
COMPUTADOR EM CASA**

FAMÍLIAS COM ACESSO À 
INTERNET EM CASA**

***Projeção sobre a Pnad 2008 a partir de dados da pesquisa TIC Domicílios 2009
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Consumidor das classes C e D responderá por 87,5% das vendas de PCs em 2010

Tecnologia se rende ao
poder dos emergentes

Para consumidores
da classe D, a compra
de um computador
é vista como
investimento,
não como gasto

MERCADO

13,2 milhões
é a estimativa de PCs vendidos
no Brasil em 2010, segundo a IDC.

DESEMPENHO

20%
é a previsão de crescimento
do mercado neste ano.

CONSUMIDOR

60%
das compras serão feitas
por usuários domésticos.

Infografia: Rubineto
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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. 4-5.
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