
Um tema de grande interesse atualmente, no âmbito da literatura de comportamento do consumidor, 
é o consumo na chamada base da pirâmide. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amos
tra Domiciliar do IBGE (2009), no Brasil 51,6% das famílias residentes em domicílios particulares 

vivem com rendimento inferior a um salário 
mínimo per capita. Na região metropolitana 
de São Paulo, esse número equivale a 41,2% 
dos cerca de 17 milhões de habitantes, 
Ao mesmo tempo, a população brasilei
ra, particularmente a residente na região 
metropolitana de São Paulo, é exposta a 
infindáveis ofertas de produtos e serviços. 
Conforme argumentado por Belk (1999), o 
distanciamento entre necessidades, von
tades e desejos e a capacidade efetiva de 
concretizá-los é fonte de desconforto e in
felicidade, particularmente entre indivíduos 
mais materialistas. 
Belk, Ger e Askegaard (2003) argumentam, 
adicionalmente, que materialismo - defi
nido como a importância atribuída a bens 
materiais - não está relacionado com ren
da. De fato, em estudo acerca do construto 
materialismo, conduzido com indivíduos 
paulistanos, Ponchio e Aranha (2008) ve
rificaram ausência de correlação linear 



entre materialismo e renda; os autores sugerem que, 
frequentemente, entre a base da pirâmide brasileira, 
pessoas endividam-se para reproduzir práticas de 
consumo conspícuo1 que são abundantes em culturas 
consumistas. 
Observa-se fragilidade nas relações de consumo ao 
se constatar que os consumidores de baixa renda co
locam sua saúde financeira em risco ao contratarem 
crédito a taxas de juros elevadas, e que a aquisição de 
certos bens e serviços não pode ser feita por meio de 
pagamentos à vista. Associações de consumidores, or-

de baixa renda. Foram conduzidas duas etapas: uma 
primeira, qualitativa, composta por 22 entrevistas em 
profundidade com a finalidade de compreender os 
desconfortos experimentados por indivíduos de baixa 
renda ao se endividarem para consumir; e uma segun
da, quantitativa, na qual foram utilizados os achados 
da fase qualitativa para obter informações acerca da 
vulnerabilidade no consumo de crédito em si, 
Às instituições financeiras interessa conhecer a de
manda por produtos de crédito para que possam mais 
bem estruturar sua estratégia de marketing de servi

ços. O interesse em estudar a baixa renda é 
sustentado, do lado da oferta, por um merca
do potencial elevado e, do lado da demanda, 
pela possibilidade de maior inclusão social. 
Nas seções seguintes, são revisados os con
ceitos de vulnerabilidade, vulnerabilidade de 
consumo, materialismo, baixa renda e endi
vidamento. Na sequência, apresentam-se a 
metodologia de pesquisa, resultados e con
siderações finais. 

ganizações e instituições têm proposto alternativas de 
combate a tais situações por meio de (i) proposições 
de ações de suporte à tomada de crédito consciente, 
planejamento de orçamento doméstico e clarificação 
de novas formas acessíveis de crédito, tais como o cré
dito consignado; e (ii) exame das relações entre cré
dito mais acessível aos consumidores de baixa renda, 
gastos em bens não essenciais e inadimplência. 
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é investigar 
e caracterizar, de forma exploratória, a vulnerabilidade 
experimentada no consumo de crédito por indivíduos 

O Banco Mundial (2001) define vulnerabili
dade (de maneira ampla) como a perda de 
bem-estar, sob normas socialmente aceitas, 
causada pela incerteza de eventos, associa
da à ausência de instrumentos apropriados 

para gerenciá-la. Uma vez que ocorra um fato ines
perado, tal como um indivíduo perder um emprego, o 
mesmo ficará suscetível à vulnerabilidade. 
Para este estudo, utilizar-se-á o conceito de vulnera
bilidade de consumo, por ser empregado com maior 
frequência dentro da literatura de marketing. Baker, 
Gentry e Rittenburg (2005) o definem como segue: 

Vulnerabilidade de consumo é um estado de 
fragilidade que surge de desequilíbrios entre 
interações no ambiente mercadológico ou 
do consumo de mensagens ou produtos de 



marketing. Ocorre quando o controle não está 
nas mãos do indivíduo, criando dependência 
de fatores externos para que se atinja justiça 
nos ambientes de comércio. A vulnerabilidade 
percebida surge a partir da interação de esta
dos e características individuais e de condi
ções externas, num contexto em que metas de 
consumo estejam obstruídas e a experiência 
afete as autopercepções sociais e pessoais. 
(BAKER; GENTRY; RITTENBURG, 2005, p. 134, 
tradução nossa). 

De acordo com a definição, é possível que 
qualquer indivíduo sinta-se vulnerável em con
textos de consumo. É importante notar que 
vulnerabilidade de consumo é um estado de 
sentimento, e não uma característica perma
nente. A vulnerabilidade real, ou de fato, ocor
re quando é vivida e só pode ser compreendi
da por meio da observação das experiências 
dos consumidores, e por eles relatada. 
Algumas características pessoais, tais como 
autoestima e habilidades cognitivas, aumen
tam a probabilidade de que um indivíduo 
venha a sentir vulnerabilidade de consumo. 
Entre consumidores de baixa renda, fatores 
externos tais como educação, etnia e falta de 
acesso a bens e serviços criam ou acentuam 
a vulnerabilidade. Na mesma direção, a falta 
de acesso a sistemas de saúde, de educação 
e a produtos de qualidade a preços acessí
veis contribuem para a experiência da vulne
rabilidade. 
No contexto desta pesquisa, podem-se questionar 
como os conhecimentos que consumidores de baixa 
renda possuem (ou não possuem) os ajudam (ou atra
palham) na contratação de crédito para consumo. 

MATERIALISMO 
Uma tendência comportamental muito evidente no úl
timo século foi a evolução do consumo como um meio 
culturalmente aceito para a busca de sucesso, felici
dade e bem-estar. No mesmo período, houve aumento 

de propaganda, de temas materialistas e de desejos 
de consumo (GER; BELK; ASKEGAARD, 2003). Por 
oferecer elementos para explicar esses fenômenos, o 
materialismo - definido como a "importância atribuída 
à posse e à aquisição de bens materiais no alcance 
de objetivos de vida ou estados desejados" (RICHINS; 
DAWSON, 1992, p. 304, tradução nossa) - emergiu 
como conceito de grande interesse entre acadêmicos 
de ampla gama de disciplinas, tais como cientistas po
líticos, psicólogos sociais e pesquisadores de compor
tamento do consumidor. 

De acordo com Richins e Dawson (1992), o materialis
mo é composto por três dimensões: 

a) Centralidade - construto que indica a posição 
de posses e aquisições na vida das pessoas; as 
posses e as aquisições seriam elementos cen
trais na vida dos materialistas; 
b) Felicidade - construto que indica o grau de 
esperança de um indivíduo de que posses e 
aquisições trarão felicidade e bem-estar; 
c) Sucesso - construto que indica a tendência 
de uma pessoa a julgar as outras e a si mesma 



em função da quantidade e da qualidade de 
suas posses. 

Indivíduos materialistas têm sido caracterizados como 
consumidores exagerados movidos pelo prazer da 
próxima aquisição. Contratar crédito para consumo, 
para essas pessoas, pode adiantar ou mesmo viabili
zar o consumo excessivo. 
Adota-se, neste estudo, a escala de materialismo propos
ta por Richins (2004), tal como traduzida e validada para 
o contexto brasileiro por Ponchio, Aranha e Todd (2006). 

BAIXA RENDA E ENDIVIDAMENTO 
Neste trabalho, optou-se por definir indivíduo de baixa 
renda como aquele cuja renda familiar mensal não seja 
superior a três salários mínimos, Essa definição, em linha 
com Vianna (2008), é também consistente com a metodo
logia da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor - PEIC (Fecomercio, 2009), conduzida junto 
a indivíduos da região metropolitana de São Paulo. 

Considerando-se o cenário de oferta de crédito formal 
caro e restrito, lojas de varejo e casas financeiras in
teressadas em atender a demanda latente de crédito 
de consumidores de baixa renda oferecem produtos 
alternativos em termos de duração de contrato, taxas 
de juros e exigências documentais, dentre os quais se 
destacam crédito direto, carnês de crediário e cartões 
de loja. 
De acordo com Nichter, Goldmark e Fiori (2002), os 
consumidores de baixa renda enxergam empréstimos 
(crédito na forma de dinheiro) como alternativas ca
ras e que devem ser evitadas. Para esses consumido
res, empréstimos estão associados a comportamen
tos anormais, considerando-se que o "normal" seria 
ter dinheiro. Por outro lado, a modalidade de crédito 
para consumo, em que o consumidor quita parcelas 
mensais de fatura expressa em boletos ou carnês de 
crediário, por exemplo, está associada ao correto 
comportamento de cumprir com compromissos as
sumidos. Num plano de carnê de crediário, o que se 



está negociando é tempo para cumprir as condições 
exigidas de pagamento. 

METODOLOGIA 
Este estudo foi conduzido em duas fases: uma qualita
tiva e outra quantitativa. 

FASE QUALITATIVA 
Nesta etapa, realizaram-se entrevistas em profundida
de com o objetivo de extrair conhecimento para men
surar vulnerabilidade de consumo na segunda fase da 
pesguisa. 
Compuseram a amostra 22 indivíduos paulistas de bai
xa renda (renda mensal não superior a três salários mí
nimos - o equivalente a R$ 1.245,00 na época da coleta 
de dados, realizada entre junho e julho de 2008) clien
tes de uma instituição de microfinanças. A escolha da 

amostra foi feita a partir de banco de dados disponibi
lizado pela própria instituição de microfinanças, o que 
garantiu selecionar indivíduos com histórico no uso de 
crédito para consumo. 

Com a finalidade de deixar o entrevistado à vontade, 
ao início do encontro entrevistado e entrevistador con
versavam informalmente sobre o contexto da pesquisa 
e sobre a necessidade de gravar (em áudio) o diálogo; 
era garantida confidencialidade sobre as informações 
levantadas. Dez entrevistas aconteceram em salas dis
ponibilizadas por uma universidade e as demais 15 
ocorreram nos locais de trabalho dos entrevistados. 
O material resultou em um banco de dados de 19 ho
ras, 18 minutos e 46 segundos de gravações. O tempo 
médio de cada entrevista foi de 52h40min, Os dados 
obtidos foram analisados com o auxílio do software 
ATLAS ti na versão 5.5.3 (2008). 



FASE QUANTITATIVA 
Realizou-se uma pesquisa do tipo survey com amos
tra selecionada por conveniência composta por 245 
alunos de uma instituição de ensino superior (IES) 
localizada em São Paulo. A escolha desta IES levou 
em consideração o perfil dos alunos, notadamente 
oriundos de classes socioeconômicas mais baixas 
que a média da população universitária brasileira. 
A coleta de dados, conduzida por meio de questio
nário autopreenchido, foi conduzida em agosto de 
2009. Os dados obtidos foram tabulados e analisa
dos com auxílio do pacote estatístico SPSS versão 
17 (2009). 

dos respondentes já pegaram o nome de outra pes
soa emprestado para que empréstimos pudessem 
ser feitos em benefício próprio. 
Apenas 44,5% da amostra declarou que não se endivi
daria para pagar contas caso deixasse de ganhar di
nheiro por um mês, número que diminui para 26,5% da 
amostra quando o prazo é ampliado para três meses 
sem receber dinheiro. 
No momento do preenchimento do questionário, 69 
(ou 28,2%) respondentes declararam possuir carnê de 
crediário, 18 dos quais (ou pouco mais que um quar
to das pessoas que têm carnê) possuem parcelas em 
atraso. Em relação ao endividamento, 82 (ou 33,5%) 
respondentes já tiveram o nome incluído no SPC, sen

do que 41,5% das inclusões (34 em 
82) ocorreram em função do em
préstimo do nome a terceiros. 

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 

ANÁLISES E RESULTADOS 
Na fase qualitativa, identificaram-se três subcatego
rias para vulnerabilidade de consumo: limitações de 
renda; acesso a crédito; e endividamento. O quadro 1 
sintetiza o significado de cada uma delas. 
Na Tabela 1, nota-se que parcela substantiva da 
amostra já emprestou o nome para que terceiros ob
tivessem empréstimos (108 ou 44,1%); e 67 ou 27,3% 

O estudo revela forte presença de 
vulnerabilidade, dividida em três 
categorias: limitações de renda; 
acesso a crédito; e endividamento. 
Nos últimos anos, muito se diz na 
mídia sobre o aumento da massa 
de consumo da classe C; a ampla 
oferta de produtos desejados pelos 
consumidores dessa classe, asso
ciada ao acesso ao crédito - mes
mo que a taxas de juros elevadas -
sugere ser uma tendência dos altos 
níveis de endividamento de consu
mo. A identificação de categorias 

de pessoas mais aptas a sentirem-se vulneráveis pode, 
no entanto, auxiliar profissionais de marketing e forma
dores de políticas públicas a desenvolver práticas de 
consumo em favor desses indivíduos. 
Os entrevistados declararam ser importante ter acesso 
a crédito e que possuir restrições cadastrais em seu 
nome afeta sua liberdade; declararam ainda serem 
muito dependentes do crediário como alternativa de 



adiantar ou mesmo viabilizar o consumo. Na impossi
bilidade de obtenção de crédito formal, ficam reféns 
dos comércios informais ou do empréstimo de nomes 
de terceiros. Observou-se que o endividamento ocorre 
por falta de orientação financeira e pelo excesso de 
crédito a que acabam sendo acometidos, principal
mente por cheque e limite especial, serviços ofereci
dos e disponíveis pelos bancos. A variação da renda, 
associada à ausência de reservas financeiras, é fator 
de risco ao bem-estar desse consumidor. 
Entre os principais achados da etapa quantitativa, 
destacam-se a associação positiva entre materialismo 
e vulnerabilidade de consumo, práticas de emprés
timo do nome para obter crédito (108 ou 44,1% dos 
respondentes declararam já terem emprestado seus 
nomes para que terceiros pudessem obter crédito e 
67 ou 27,3% dos respondentes declararam já terem 
emprestado o nome de outra pessoa para obter cré
dito), e a possibilidade de perda de bem-estar decor
rente de pequenas variações de renda. Cabe desta
car que em 41,5% dos casos em que os respondentes 
declararam já ter tido o nome incluído em serviços 
de proteção ao crédito, o motivo foi o não pagamento 
de contas por terceiros aos quais haviam emprestado 
seus nomes. 
Especula-se que ações de marketing - lideradas por 
associações de consumidores, governos ou mesmo 
bancos e financeiras - sejam fundamentais para es
clarecer o que representa a disponibilidade de crédito 
para esta classe social. A oferta de crédito à baixa ren
da, por bancos e financeiras, deve ser acompanhada 
de ações de suporte ao consumo consciente do crédi
to, ao planejamento do orçamento doméstico e à clari
ficação das diferentes modalidades disponíveis. 
Por fim, cabe ressaltar que a pesquisa foi desenvolvida 
com base em amostra selecionada por conveniência, 
o que impede a generalização estatística dos resulta
dos relatados. Sugerem-se replicações deste estudo, 
principalmente em regiões menos desenvolvidas que 
a região metropolitana de São Paulo, onde a vulnerabi
lidade de consumo e o acesso a crédito formal podem 
assumir características bastante distintas. 

Text Box
Fonte: Revista Marketing Especial: Estudos ESPM, São Paulo, p. 51-57, nov. 2010. 
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