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O varejo de moda descobriu um novo filão. Em um mundo onde a mobilidade é cada vez mais 
valorizada - a exemplo dos celulares, dos tocadores de MP3 e dos computadores de mão - os 
aparelhos eletrônicos estão ganhando status de acessório, passando a compor o "modelito" . 
Ninguém troca de telefone como troca de roupa, mas não é por acaso que o celular é o campeão 
em substituição entre os bens de consumo duráveis. 
 
O aparelho também é o mais suscetível ao "boca-a-boca". O celular é o produto em que a opinião 
de amigos e parentes tem a maior influência na decisão de compra, segundo pesquisa feita pela 
empresa de consultoria Gouvêa de Souza & MD (GS&MD). Em casa, as pessoas podem até ter um 
modelo mais antigo de TV, mas elas não querem parecer cafona ao sacar um celular do bolso com 
mais de dois anos de uso. 
 
A C&A, maior rede de vestuário do país, já acordou para esse mercado e começou a vender 
aparelhos eletrônicos, como câmeras digitais e DVDs. A varejista já vende há tempos celulares. 
"Os aparelhos digitais são um novo nicho a ser explorado pelo varejo de moda, mas desde que os 
produtos também tragam informações de estilo. É preciso haver uma sinergia", afirma Luiz 
Fernando Góes, da GS&MD. 
 
Ele acredita que ainda há um espaço a ser explorado pelo varejo. As lojas de artigos esportivos, 
por exemplo, poderiam vender câmeras digitais ou tocadores de MP3 a prova d'água, adaptados 
para a realização de esportes. "Mas há um limite para essa elasticidade ". 
 
A pesquisa da GS&MD mostrou que os celulares são o aparelho mais substituído - 24% das 
pessoas trocaram de aparelho nos últimos seis meses, taxa que cai para 21% nos 
eletroeletrônicos e produtos de informática e 15% no caso dos eletrodomésticos. A pesquisa 
também mostrou que 11% das pessoas ouviram o palpite de parentes e amigos para comprar 
seus celulares. No caso dos eletroeletrônicos, esse percentual é de 7% e, nos produtos de 
informática, de apenas 6%. 
 
Outro ponto que chama a atenção, diz Góes, é o peso das lojas na venda dos produtos. No caso 
do celulares, 24% dos entrevistados compram seus telefones nas lojas especializadas e 64%, em 
magazines, como as Casas Bahia e o Ponto Frio. Para os produtos de informática, 38% preferem 
os canais especializados, mas 15% já compram esses produtos em hipermercados, como o Extra 
e o Carrefour. Para comprar eletroeletrônicos, porém, 10% buscam os hipermercados e a imensa 
maioria, 77%, vai aos magazines. 
 
"A pesquisa também mostra que há ainda um grande espaço para a construção de marcas no 
varejo", afirma Góes. Para 62% dos consumidores da classe A, marca do fabricante é mais 
importante do que a do varejo. Mas os mais pobre dão mais valor à marca do lojista (ver tabela). 
 
 



 
 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 dez. 2005, Tendências & Consumo, p. B4. 


