
Produtos de alta tecnologia nas prateleiras dos supermercados 
 
As redes varejistas já representam cerca de 43% dos locais de compra de produtos de alta 
tecnologia, de acordo com pesquisa desenvolvida pelo Programa de Administração de Varejo da 
Universidade de São Paulo (Provar/USP).  
 
O estudo revelou que os supermercados e as lojas de eletrodomésticos estão dividindo o mercado 
de telefones celulares, computadores e aparelhos de DVD e hometheater com as lojas 
especializadas. Por isso, para conquistar o consumidor num cenário de maior concorrência, o que 
vale mesmo são boas condições de financiamento.  
 
De acordo com João Paulo Lara de Siqueira, coordenador da pesquisa e professor do curso de 
Master in Business Administration (MBA) em Varejo da Universidade de São Paulo (USP), os 
clientes das lojas de eletrodomésticos e hipermercados estão satisfeitos com o atendimento que 
recebem, dando nota média de 8,5 ao quesito. O sortimento de itens oferecidos também agrada, 
também com nota 8,5.  
 
- Um ponto interessante que observamos com a pesquisa foi de que apenas 52% dos 
entrevistados que compraram computador sabiam usá-lo. Além disso, muitos estavam adquirindo 
o equipamento pela primeira vez. Na verdade, o grande varejo é, hoje, um dos maiores 
formadores de público para as lojas especializadas - declara Siqueira.  
 
Conforme dados da pesquisa, o aparelho mais adquirido pelos entrevistados foi o telefone celular. 
Cerca de 71% haviam comprado o aparelho e, para 50% deles, esta havia sido a última aquisição 
de alta tecnologia. Fenômeno facilmente observado nas Casa Bahia.  
 
No ano passado, durante os meses de janeiro e fevereiro, a rede vendeu cerca de 81 mil 
aparelhos. Em idêntico período de 2003, o número já saltou para 147 mil.  
 
- Somente em março comercializamos 82 mil celulares. Nos dois primeiros dias deste mês, foram 
6,4 mil unidades. Como nosso público é das classes C, D e E, os computadores e aparelhos de 
DVD e hometheater ainda não são tão representativos em nossas vendas como os celulares - diz 
Michel Klein, diretor administrativo e financeiro da rede.  
 
Experimentação  
 
Para alavancar ainda mais as vendas destes produtos no varejo, Vitor Pires, coordenador de 
marketing da UniverCidade, afirma que uma das principais estratégias está na experimentação, 
proporcionando ao cliente um momento de interação com o produto. Segundo ele, os artigos em 
funcionamento funcionam como armas de atração, principalmente para os consumidores que irão 
adquiri-los pela primeira vez.  
 
- Trabalhar com marcas fortes é outro ponto. Como muitos consumidores vão às compras pelo 
famoso ouvi falar, é bom ter marcas conhecidas. E, para finalizar, não podem faltar formas de 
pagamentos atraentes. Esta é a receita para as compras por impulso - ensina Pires.  
 
Outra vantagem que os hipermercados e as lojas de eletrodomésticos têm em relação às lojas 
especializadas é o grande fluxo. Para José Carlos Freitas, diretor da Freitas e Consultores 
Associados, diante da concorrência, é importante ter produtos adequados ao público e atendentes 
preparados para oferecer aos consumidores produtos condizentes às suas necessidades. "Sem 
esquecer de preços e condições de pagamento atraentes", resume.  
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