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1 INTRODUÇÃO 

 

 A TV digital desempenhará em breve um dos principais papéis na difusão de 

informação, conteúdo, conhecimento e entretenimento em nível global: “a TV digital tende, 

gradualmente, a impor-se como modelo televisivo mundial, daí a necessidade de o país 

[Brasil] também migrar para o novo sistema” (BOLAÑO; BRITTOS, 2007, p.57). Além 

disso, no Brasil, segundo o site oficial da TV digital brasileira (<www.dtv.org.br>), onde o 

sinal digital está disponível desde 2007 e já opera em vários estados da federação, esta 

tecnologia terá um papel importante também no processo de inclusão digital, previsto pelo 

governo. 

          O que chama a atenção é que mesmo nos estados e nas cidades brasileiras que ainda 

não possuem o sinal HD (referente à tecnologia HDTV – High Definition TeleVision) já se 

encontram à venda os televisores preparados para a recepção do sinal de TV digital e até 

mesmo aparelhos que convertem o sinal analógico para o sinal digital. No entanto, mesmo 

adquirindo tais televisores, os consumidores de Santa Maria/RS, por exemplo – município 

onde residem os entrevistados pertencentes à amostra analisada por este estudo, como será 

visto mais adiante, no capítulo da Metodologia – não obterão o resultado esperado de imagem 

e áudio. Porém, muitos consumidores não sabem disso, pois ainda não estão instruídos 

tecnicamente o suficiente quanto a esta nova tecnologia. Ou seja, conhecem os seus 

benefícios, mas não os seus pré-requisitos de viabilização, suas condições técnicas necessárias 

a sua implementação via um televisor LCD ou plasma. 

 Muitos consumidores também desconhecem a diferença entre o televisor de LCD e o 

televisor de plasma. Primeiramente, esclarece-se que ambos os tipos de TV de alta resolução 

que recebem sinais digitais, independentemente do nível da resolução, são popularmente 

conhecidas como HDTV. Segundo o site da TV Globo digital (<www.tvglobodigital.com>) o 

televisor de LCD, no entanto, é aquele capaz de gerar imagens através de um feixe de luz que 

passa por pequenas células que contém um cristal líquido (justificativa à nomeação Liquid 

Crystal Display, a sigla LCD), que são controlados por uma corrente elétrica e assim geram as 

três cores-luz básicas para se formar imagens de todas as demais gamas de cores: vermelho, 

verde e azul (RGB – Red, Green, Blue). Já no televisor de plasma encontram-se dispostas na 

tela pequeninas células que contém uma mistura de gases, os quais em contato com uma 

corrente elétrica passam por estas células excitadas sob o estado de plasma, gerando luz. 
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 Devido a tantas dúvidas ainda existentes quanto à implementação e funcionamento 

da tecnologia da TV digital no Brasil, percebe-se a necessidade de estudos acadêmicos 

relacionados a esta nova tecnologia e seu impacto no mercado e nos próprios consumidores. 

Portanto, este trabalho monográfico é motivado pelo interesse em se estudar o motivo do 

consumo da tecnologia de TVs digitais por parte dos santa-marienses, mesmo sem a 

disponibilização de sinal HDTV no município de Santa Maria/RS. 

 O tema foi escolhido pelo interesse do estudo em investigar quais os principais fatores 

que levam os consumidores a comprarem os novos aparelhos televisivos de tecnologia digital 

sem que tenham muitos esclarecimentos ou conhecimentos específicos sobre os mesmos. 

Afinal, esta nova tecnologia já está no “ar”, disponibilizada nas principais cidades brasileiras, 

como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, entre outras. Porém, o município de Santa 

Maria/RS – foco da pesquisa – ainda não dispõe desta nova tecnologia digital e, segundo 

previsões, só passará a receber o sinal a partir do final de 2012. Já em nível nacional a 

previsão é de que até 2014 todas as cidades brasileiras já estejam com o sinal digital. 

 Os apelos referentes aos benefícios técnicos e potencialidades da televisão digital 

estão chegando ao Brasil com força máxima, embasando promessas de avanços tecnológicos 

e grandes melhorias de qualidade de áudio e vídeo. Bolaño e Brittos (2007) descrevem as 

melhorias da TV digital: 

 

Representam uma importante inovação, cujas vantagens variam conforme as 
diversas modulações possíveis, mas podem ser resumidas a: superior qualidade de 
imagem e áudio, multiplicação da capacidade de transmissão de sinais televisivos e 
transporte de serviços e recursos complementares, dotando a televisão tradicional de 
interatividade (BOLAÑO E BRITTOS, 2007, p. 56). 

 
 

É uma das principais justificativas a importância deste estudo o fato de a pesquisa 

qualitativa empregada aqui preocupar-se em apurar dados que justifiquem o porquê de os 

consumidores decidirem investir na compra de um produto cujo principal recurso tecnológico 

prometido não poderá ser usufruído a curto prazo. Os resultados obtidos, assim, contribuem 

tanto à área de conhecimento dos estudos investigativos acerca do comportamento de compra 

do consumidor, dentro do Campo da Publicidade, como também à área de estratégias de 

vendas, do Campo do Marketing, pois discorre sobre como e por que os consumidores 

possuem o desejo de adquirir estes aparelhos de TV (LCD e Plasma). Nestes termos, é 

relevante ressaltar que, por meio deste trabalho pode-se buscar compreender como as 
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estratégias mercadológicas dos produtores/fabricantes, aliadas à publicidade e a outros meios 

de acesso à informação sobre bens de consumo desta categoria de produtos são absorvidos 

pelos consumidores em seu cotidiano. 

 Como se pode perceber, o advento da TV digital e sua popularização trata-se de uma 

mudança histórica para a televisão no Brasil, afinal, esta se constitui como um dos meios mais 

relevantes para a comunicação midiática no país, especialmente à publicidade, que ainda 

encontra seus mais pesados investimentos de mídia nos veículos de TV. Entender o que 

influencia as decisões dos consumidores e como eles entendem esta nova televisão – que 

ainda está por vir, em regiões como Santa Maria/RS, no interior do País – pode ajudar 

profissionais da área da comunicação no desenvolvimento de suas campanhas publicitárias 

com relação a aspectos mais objetivos no envolvimento do público-alvo e na compreensão 

por esta nova realidade para o meio TV. 

 Percebe-se que a tecnologia da televisão digital, por sua vez, já está mais que 

presente no cotidiano dos brasileiros, podendo ser identificada em reportagens jornalísticas 

que buscam desvendá-la, em anúncios publicitários, em folhetos de ofertas de lojas de varejo, 

e em outros produtos midiáticos voltados estrategicamente à sua promoção. Tais discursos 

interpelam os prováveis consumidores a todo o momento à obtenção desta tecnologia, 

articulando promessas e despertando desejos, os quais, muitas vezes, são determinantes à 

decisão de consumo, à escolha de marca (fabricante). Assim, simultaneamente aos avanços 

tecnológicos, são feitas inúmeras promessas da tecnologia HDTV aos consumidores, por meio 

de peças publicitárias, de estratégias de vendas junto aos PDVs – pontos de vendas, na 

exposição dos produtos em feiras tecnológicas, em ações de merchandising, entre outros 

apelos. 

 Considerando-se este cenário, chegou-se ao seguinte problema de pesquisa para este 

estudo: qual o motivo da compra de aparelhos televisores LCD e plasma, na cidade de Santa 

Maria/RS, considerando-se que a tecnologia ofertada por estes está diretamente vinculada à 

tecnologia do sinal digital, que ainda não se encontra disponível na cidade? 

 Para responder-se esta pergunta, foi necessário primeiramente identificar e analisar, 

ainda que em nível exploratório, as estratégias de comunicação de algumas marcas fabricantes 

e lojas de varejo envolvidas na distribuição, exposição e promoção de TV`s LCD e plasma. 

Além disso, também averiguar quais eram as expectativas dos consumidores sobre essas 

mercadorias e o domínio da tecnologia que os mesmos dispunham, identificando o grau de 
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satisfação daqueles que já haviam efetuado a aquisição de aparelhos de TV`s LCD e plasma 

(ou seja, considerando-se então dois grupos de consumidores: aqueles interessados e dispostos 

a efetuar a compra e aqueles que já haviam adquirido o produto).  

 Em síntese, o objetivo geral deste trabalho foi analisar a motivação de consumo de 

aparelhos televisores LCD e plasma pelos santa-marienses, tendo em vista que o uso deste 

sinal não se fazia possível na cidade de Santa Maria/RS, ainda que eminente a mudança do 

sinal analógico para o digital. Foram os objetivos específicos: 

a) Investigar as características da tecnologia HDTV e sua implementação no Brasil, 

considerando-se também as especificidades das TV`s LCD e plasma; 

b) Verificar como algumas marcas de aparelhos televisores LCD e plasma anunciam 

sua tecnologia em espaços publicitários, especialmente em folhetos de ofertas 

varejistas distribuídos em Santa Maria/RS; 

c) Identificar como se dá o argumento de venda destes aparelhos por parte dos 

vendedores de algumas lojas e hipermercados de Santa Maria/RS; 

d) Entrevistar potenciais consumidores de aparelhos televisores LCD e plasma, junto a 

alguns pontos de venda (lojas e hipermercados), e também os consumidores que já 

adquiriram tais produtos; 

e) Apontar algumas das razões pelas quais santa-marienses optaram ou desejavam 

optar por aparelhos desta categoria, ainda que a tecnologia de sinal digital não 

estivesse disponível no município na época da pesquisa. 

 No decorrer deste trabalho final de graduação, o leitor irá encontrar no primeiro 

subcapítulo da revisão teórica, subseqüente à Introdução, intitulado “TV digital”, uma 

abordagem relativa ao surgimento da TV digital, às diferenças dos televisores LCD e plasma, 

suas vantagens e potencialidades, entre outros aspectos. Já no segundo subcapítulo, chamado 

“Promessas de um produto melhor”, apresentar-se-á em especial o conceito teórico de 

promessa, analisando-se como as promessas de produtos são feitas aos consumidores e como 

acabam por gerar os desejos de consumo.  

 O subcapítulo seguinte, chamado “Desejo de consumir”, aborda conceitos de 

desejos, expectativas e necessidades, analisando o que leva o consumidor a desenvolver estes 

sentimentos e como lidam com os mesmos. No último subcapítulo da revisão teórica, 

intitulado “Consumo do produto”, o leitor será estimulado a refletir sobre aspectos 

relacionados ao processo de comportamento de compra, conceitos de consumo e também 
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compreender o consumo como uma tentativa do ser humano em alimentar os desejos, de 

satisfazê-los. 

 No terceiro capítulo, “Metodologia de pesquisa”, será apresentado o detalhamento 

dos métodos utilizados neste estudo, desde os pré-testes analisados até as entrevistas finais 

com os consumidores e vendedores de aparelhos de TV. Ao final deste trabalho, tem-se o 

capítulo “Análise e apresentação dos dados”, o qual apresenta a discussão dos dados obtidos 

nas entrevistas, encaminhando o leitor ao quinto e último capítulo, “Considerações Finais”, 

onde se encontram os últimos apontamentos do autor, uma visão geral acerca das informações 

analisadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TV DIGITAL 

 

 Entre as datas marcantes da história da televisão brasileira, destaca-se o dia 18 de 

setembro de 1950, data em que o Brasil viabiliza a primeira transmissão televisiva, sendo o 

país pioneiro na América do Sul. O primeiro programa transmitido foi ao ar através da 

emissora TV Tupi, e chamava-se TV na Taba que possuía como apresentador Homero Silva, e 

apresentaram-se Lolita Rodrigues, Mazzaropi, Aurélio Campos, Walter Foster e Lima Duarte. 

Mais de duas décadas depois, no dia 19 de fevereiro de 1972, após a regulamentação do 

sistema PAL-M, ocorre no município gaúcho de Caxias do Sul/RS a primeira captação e 

transmissão colorida da televisão brasileira – que mostrou ao restante do país o desfile de 

abertura da Feira da Uva, informações estas retiradas do site Almanaque da comunicação. 

(<www.almanaquedacomunicacao.com.br>). 

 Já no século XXI destaca-se como uma das datas mais importantes o dia 2 de 

dezembro de 2007, quando se lançou pela primeira vez o sinal da TV digital, na cidade de São 

Paulo, e que posteriormente foi encaminhado para outras grandes regiões do Brasil. Segundo 

o site (<www.redetv.com.br>), a emissora Rede TV foi a primeira rede de televisão brasileira 

a exibir em São Paulo a sua programação em formato digital de televisão. Já a Rede Globo 

liberou seu sinal de alta definição apenas na região metropolitana do Grande Rio, isto em de 

abril de 2010. 

 Segundo Marcondes (2007) a televisão digital está promovendo uma revolução no 

modo como o público vê e se relaciona com o meio televisão. Os novos formatos e os pontos 

de contato dos anunciantes com o público mudarão drasticamente. O tempo e o local de 

acesso ao meio televisão se diversificará. Todo esse conjunto vai implicar no surgimento de 

uma variedade de novas formas e formatos de exploração de mídia (não apenas televisiva – 

devido à convergência dos meios pela internet) ainda hoje imensurável, mesmo porque, 

segundo Marcondes, pouco se sabe ainda sobre todas as potencialidades desta tecnologia: 

  

Enquanto o país entra numa viagem sem volta para a sua mais fascinante e avançada 
experiência televisiva, nos bastidores, quase nada está verdadeiramente pronto para 
o show. Nem o aparato tecnológico, nem o mercado publicitário. Vai ser bom mas 
vai ser aos poucos (MARCONDES, 2007, p. 27). 

 

 
 



 

 

13 
 Pode-se observar, portanto, a passagem de períodos marcantes na história da 

televisão brasileira, desde sua primeira transmissão preta e branca até o estabelecimento do 

sinal digital, para o qual se prevêem avanços na qualidade tanto do vídeo quanto do áudio, 

entre outros recursos relacionados ao entretenimento do telespectador. Se “o tempo não pára”, 

como dizia Cazuza, a tecnologia também não. E é por isso que tanto os profissionais da área 

de comunicação como os acadêmicos e consumidores devem estar sempre se atualizando, 

pois as novas tecnologias compreendem diferentes maneiras de manuseá-las, outras formas de 

consumi-las; interpelam-nos com promessas que provocam e instauram desejos de consumo 

daquilo que é tido como tecnologia de ponta, o produto “do bom e melhor”. 

 Pode-se atribuir ao meio televisão uma espécie de magia: quem se imaginaria atrás 

de uma tela à quilômetros de distância de outras pessoas que estão assistindo ao mesmo 

programa? A televisão enquanto linguagem sincrética une o mundo real com o mundo 

imaginário, por meio de relações com cenários e personagens que, por vezes, impossibilitam a 

distinção entre a realidade e a ficção. Milhões de pessoas assistem a filmes, novelas, seriados, 

programas entre outros entretenimentos que a televisão nos proporciona, e muitas vezes temos 

a vontade de ter, sentir ou fazer algo parecido com o que enxergamos. 

 

A vantagem mais óbvia da publicidade televisiva é a oportunidade de usar imagens, 
sons, cores e movimentos nos comerciais. Em geral, essa forma de publicidade é 
considerada a mais parecida com a vida, recriando cenas e mostrando pessoas em 
determinadas situações com as quais todos podemos nos identificar (KATZ, 2004, 
p.83 ). 
 
 

 Tudo isso desperta nos telespectadores, e por conseqüência consumidores, o desejo 

de ser e ter tudo parecido com o que se assiste nos fluxos televisivos, por exemplo, aquele 

aparelho televisor grande, “fininho” e sofisticado que se encontra na sala do protagonista da 

novela. Refere-se aqui aos televisores LCD e plasma, que com o sinal digital prometem a 

qualidade de uma imagem impecável, “perfeita, sem chiados e sem cortes”, como se os olhos 

dos telespectadores estivessem no lugar da câmera. Prometem também a qualidade de áudio 

mais potente, o áudio 5.1, que conectando um home theater passaria a sensação de se estar 

exatamente naquele lugar do filme, podendo-se observar detalhes deste cenário. E prometem, 

ainda, a possibilidade de interação com os programas, por meio dos mais diversos recursos, 

inclusive no controle remoto. Tendo em vista essa gama de promessas vinculadas a tais 

produtos e diretamente relacionadas à dimensão do desejo, questiona-se: quem não gostaria 
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de ter um televisor destes, com tantas qualidades? Muitos, provavelmente, o desejam. Mas 

quantos realmente compreendem as diferenças da televisão analógica para a digital? Será que 

conhecem todos os atributos dos equipamentos de LCD e plasma? 

 A grande diferença entre os equipamentos analógicos e digitais está diretamente 

associada à substituição do tipo de sinal, pois a TV analógica, falando em uma forma 

simplificada, recebe no sinal uma imagem e o som de modo contínuo, o que gera em muitos 

casos, como conseqüência, imagens com contornos duplicados, fantasmas, interferências do 

tipo chuvisco, etc. O fim definitivo de todos estes “defeitos” da TV analógica é a grande 

promessa da digital, que além de apresentar-se no formato 16:9 o sinal digital converte cada 

elemento da imagem e do áudio em um número binário, ou seja, a proporção do televisor 

ficará mais retangular em comparação aos televisores convencionais que possuem a 

proporção 4:3 e a tecnologia de linguagem será a mesma usada em computadores. 

 

O sistema de televisão digital consiste na transformação de som e imagem em dados 
por meio de um código binário, sendo os sinais transmitidos em séries que 
combinam os dígitos 0 e 1, a mesma linguagem utilizada pelos computadores. 
(BOLAÑO; BRITTOS, 2007, p.95). 
 
 

  Por meio da mudança de transmissão de sinal o primeiro grande impacto a ser 

percebido é a alta definição, anunciadas nas peças publicitárias pelas siglas HD (High 

Definition) ou pela sigla HDTV (Hiht Definition Television – Televisão de Alta Definição). A 

mais alta definição em uma televisão de LCD ou plasma é chamado de Full HD, que refere-se 

à quantidade de pixels (linhas) horizontais e verticais do televisor. Pixel é o termo técnico que 

define a aglutinação de picture element, sendo o termo inglês picture abreviado como pix. O 

pixel é o menor ponto em uma imagem e possui 3 pontos de cores (vermelho, verde e azul), 

através das quais consegue reproduzir 256 tonalidades de cores. 

 A combinação de muitos pixels gera uma imagem e quanto maior o número deles, 

mais definida é a imagem. Por isso o pixel está diretamente ligado à qualidade da imagem e 

sua definição. Quando se fala em um resolução de 1024 x 768, esta nada mais é que a 

dimensão correspondente ao número horizontal de pixel versus o número vertical deles em 

uma linha perpendicular à altura da tela, e que esta definição gera uma imagem de 786432 mil 

pixeis, o que em muitos anúncios publicitários geralmente é indicado por 1024 x 768. 

 Um televisor LCD é definido como um televisor de alta definição. Entretanto, 

existem televisores LCD de 1280 x 720 pixel, 1366x768 que são chamados somente de HD e 
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a qualidade máxima, o Full HD, que possui 1920x1080 pixel. Como já mencionou-se no 

parágrafo anterior, quanto maior a quantidade de pixel, mais detalhada será a imagem. Para se 

ter uma idéia desta mudança tecnológica, a imagem analógica possui 200 mil pixel e a Full 

HD chega a ter mais de 2 milhões de pixels, explicando o porque do seu preço ser o mais 

elevado entre os outros televisores.  

Pode-se notar na figura abaixo os tipos de proporções e resoluções de tela para 

televisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 1 – Resoluções de aparelhos de televisão.  
Fonte: Wikipédia (2010).1 

 
 

 Foram citados acima exemplos de televisores LCD e suas resoluções com 

proporções, que serve também para modelos de televisores de plasma, que por terem um valor 

mais elevado que os aparelhos de LCD, fazendo com que os consumidores deduzam que são 

melhores. Segundo o site oficial da TV digital brasileira (<www.dtv.org.br>), em termos de 

qualidade, os televisores LCD e plasma são equivalentes. A única desvantagem do televisor 

de plasma é que este pode “marcar a tela” se uma imagem por ele transmitida ficar parada por 

muito tempo na mesma posição na tela. Isto geralmente acontece se usar o televisor de plasma 

como monitor de computador. Monitores em caixas de bancos servem como exemplos. Mas 

se a utilização for para assistir a televisão a solução é colocar um televisor LCD e plasma lado 

a lado na hora da compra e decidir o que melhor agrada ao gosto do consumidor. Talvez o 

                                                 
1 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/HDTV> Acesso em: 02 Jun. 2010. 
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LCD obtenha alguma vantagem por possuir um custo mais baixo. Como a procura e a 

demanda destes produtos estão cada vez maiores, os fabricantes produzem mais, as lojas 

vendem mais e os custos vão diminuindo. 

 

no Brasil a tendência é que os preços, do televisor e do conversor, progressivamente 
baixem, mas para isso é preciso que haja alguma escala, ou seja, massa suficiente de 
compradores desses equipamentos, responsável pelo incremento da produção e 
conseqüente redução de preço por unidade. Dado o referido problema dos custos, os 
recursos necessários para a incitação da demanda devem ser consideráveis e talvez 
tenham que ser divididos entre o público e o privado [...] (BOLAÑO; BRITTOS, 
2007, p.42). 
 
 

  Ao indivíduo que deseja adquirir e assistir a TV digital em alta definição não basta 

apenas fazer a compra de um televisor LCD ou plasma e instalar em sua residência. 

Primeiramente deve certificar-se da existência do sinal digital em sua cidade. No Rio Grande 

do Sul apenas a capital Porto Alegre possui sinal digital em canal aberto, nas emissoras RBS 

TV (afiliada Rede Globo) e TV Record. 

 Segundo o cronograma de implantação da TV digital, todo território nacional deverá 

estar com sinal digital até o ano de 2013, conforme segue abaixo o cronograma detalhado por 

regiões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Cronograma de implantação da TV digital. 2 
Fonte: Site oficial da TV digital brasileira. 

                                                 
2 Disponível em: <http://www.dtv.org.br/materias.asp?menuid=3&id=11> Acesso em: 14 Maio 2010. 
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 Conforme o cronograma, para 2016 está marcado o encerramento das transmissões 

analógicas no Brasil, ou seja, até lá todas as cidades devem estar recebendo o sinal digital, 

porém não existe uma previsão exata de quando o sinal digital chegará a ser recebido na 

cidade de Santa Maria. Mas, segundo o cronograma, esta substituição de sinal deve ocorrer 

entre junho de 2011 e junho de 2013.  

 A tecnologia da TV digital está presente no cotidiano dos consumidores brasileiros 

mesmo antes da total redistribuição do sinal pelo país. A divulgação midiática de tais 

recursos, por meio da publicidade, por exemplo, interpela os consumidores à obtenção dessa 

tecnologia, fazendo uso de um discurso publicitário que articula promessas e desejos. 

Entretanto, Kotler lembra que “um consumidor não gastará toda a sua renda num só produto 

em virtude do princípio da utilidade marginal. Não importa quão atraente seja um produto, as 

unidades adicionais lhe trarão satisfação decrescente” (1996, p.109). Ou seja, o consumidor 

precisa estar bem informado sobre o produto, pois se a aquisição deste for inadequada, se o 

consumidor adquirir produtos por certos atributos e este não possuir, não irá lhe proporcionar 

a satisfação que era esperada. 

 Alguns anúncios, como se pode perceber nas imagens a seguir, trazem informações 

sobre seus produtos, mas em muitas delas essas informações são técnicas demais, deixando o 

consumidor confuso ou até mesmo considerando-se desentendido sobre tal produto. Pode-se 

analisar alguns recortes de encartes de ofertas a seguir que seguem o mesmo padrão, onde 

destaca-se o preço do produto e informações em uma linguagem muito técnica para os seus 

consumidores. 
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FIGURA 3 – Encarte Magazine Luiza. 3 

 

                                                 
3 Encarte das lojas Magazine Luiza. Maio 2010. 
4 Encarte das Lojas Benoit. Maio de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FIGURA 4 – Encarte Benoit. 4 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 – Encarte Taqi.5 

 

  

 Nota-se que nos discursos destes três exemplos siglas como HDMI, HDTV, FULL 

HD, GINGA, USB, TIME MACHINE, WIDESCREEN, entre outras, como resoluções do 

tipo 1024 X 768p. No entanto, o público consumidor ainda não está “familiarizado” com 

muitas dessas palavras e siglas, o que pode comprometer a procura do televisor que ele está 

buscando adquirir.  Visualiza-se nestes três casos a ênfase no preço do produto e nas 

prestações mensais que o consumidor irá possuir. 

 Além dos termos que muitos consumidores não têm idéia do que significam, pode-se 

observar no recorte das Lojas Taqi uma incoerência, onde se refere a uma televisão de 24" 

polegadas com dimensões de 1650 x 1050 como sendo FULL HD. Como já foi dito neste 

capítulo, somente são FULL HD aqueles televisores que possuem uma dimensão de 1920 x 

1080. Ou seja, esta poderia ser considerada uma informação enganosa. A seguir, mais 

exemplos de recortes de folhetos de ofertas com televisores LCD e plasma. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Encarte das Lojas Taqi. Maio de 2010. 
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FIGURA 6 – Encarte Carrefour. 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

  6  Encarte dos Supermercados Carrefour. Ofertas válidas de 20/04/2010 à 09/05/2010. 
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FIGURA 7 - Encarte BIG. 7 

 

                Constata-se nos dois recortes acima que novamente aparecem as siglas como FULL 

HD e HDMI além de resolução em pixels. Pode-se observar que essas duas redes de varejo 

não dispõem de informações detalhadas dos televisores e nem mesmo do que se tratam as 

palavras FULL HD e HDMI. Estes anunciantes estão mais preocupados em informar somente 

o preço total e o preço parcelado do produto, aproveitando a época da Copa do Mundo (Junho 

e Julho de 2010) para tentar alavancar a venda dos seus televisores, fazendo a promoção de 

ofertas. 

 Evidencia-se que tanto em anúncio de lojas de magazine como lojas de varejo o 

destaque maior é o mesmo: o preço. Algumas lojas tentam trazer mais informações do 

produto, mas por meio de uma linguagem que não é muito apropriada, pois além de não 

explicar em seu anúncio o que se tratam aquelas palavras, na maioria das vezes são siglas ou 

palavras no idioma Inglês, e o consumidor ainda não está totalmente alfabetizado com ela. 

Conclui-se assim que o que define a venda são as promessas apresentadas a cada marca de 

televisor e o seu preço, exercendo grande influência também os argumentos dos vendedores 

que encontram-se no capítulo Análise nos pontos de venda. 

 

________________________ 

  7  Encarte dos supermercado BIG. Ofertas válidas de 27/05/2010 à 08/06/2010. 
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As Lojas Magazine Luiza criaram uma personagem, chamada de Lu na tentativa de 

fazer um anúncio explicando melhor para os consumidores sobre os televisores e qual o 

funcionamento de alguns itens que eles possuem como podemos observar no anúncio abaixo. 

Talvez essa seja, uma solução para esclarecer melhor aos consumidores sobre os novos 

televisores. 

 

 

 

FIGURA 8 – Encarte 2 Magazine Luiza.8 

 

Pode-se notar que por meio da personagem, o anúncio tenta esclarecer alguns itens 

sobre os televisores, onde a personagem fala: “Que tal um toque de beleza e tecnologia em 

                                                 
8 Encarte das Lojas Magazine Luiza. Maio 2010. 
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sua sala? As tv´s Scarlet da LG vêm com design slim ultrafino, USB Plus que compartilha 

fotos, músicas e filmes, além de 3 conexões HDMI que facilitam a conectividade de todos os 

equipamentos, com alta qualidade de som e imagem. Além disso estes modelos contam com o 

recurso Bluetooth e são Full HD 120 Hz”. A personagem do anúncio acima é o grande 

diferencial entre os demais encartes analisados neste trabalho, pois, as outras partes do 

anúncio segue como o padrão dos demais, apenas dando destaque para o tamanho dos 

televisores em polegadas e o valor das prestações, além de tentar aumentar o desejo do 

consumidor em assistir os jogos da copa do mundo com estilo. 

 

 

2.2 PROMESSAS DE UM PRODUTO MELHOR  

 

 

 Como já foi dito no capítulo anterior, o avanço tecnológico se dá constantemente, e 

para todas as empresas se adaptarem a essas mudanças é necessário elaborar estratégias. 

Estratégias estas que tem um objetivo em comum: atrair a atenção dos consumidores a 

respeito de seu produto. Para que possa crescer no mercado uma empresa foca em um público 

alvo, ou seja, tenta atraí-los e mante-los pelo maior período de tempo possível, partindo do 

principio que os consumidores só são fiéis aos seus próprios interesses. Mas o que atrai os 

consumidores? Do que eles precisam? Para responder essas perguntas sabe-se que todo o ser 

humano possui necessidades básicas comuns, mas além disso, todos indivíduos possuem 

sonhos, desejos e vontades diferentes. É sobre esses sentimentos que as empresas começam a 

elaborar na prática o conceito de promessa, pois a partir dessas necessidades básicas, os 

consumidores possuem desejos de consumo despertados pelas promessas publicitárias das 

diversas empresas anunciantes. Os consumidores são atraídos pelas promessas feitas pelas 

empresas, o que desperta uma expectativa em seu público alvo que quando satisfeitos acabam 

mantendo um vínculo com aquela determinada empresa. 

 Pode-se dizer também que as promessas são feitas para nos trazer segurança, pois 

queremos acreditar que quem promete, cumpre. Isso acontece em toda propaganda 

publicitária, fazendo promessas que são construídas através de anúncios. Segundo o 

dicionário da língua portuguesa EDELBRA (1985, p.635), prometer quer dizer “obrigar-se 

verbalmente ou por escrito a (fazer ou dar alguma coisa); dar esperanças de um bom futuro”. 
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 Ou seja, acredita-se que partindo de uma propaganda que envolva promessas aos 

consumidores, após adquirir o produto espera-se ficar satisfeito com a utilização do mesmo. 

Essa definição sobre o conceito de prometer, se relaciona perfeitamente com a publicidade, 

que nos promete em propagandas sobre certos produtos, mas nem sempre iremos usufruir ao 

máximo, como o caso de adquirir os televisores LCD e plasma. Suas propagandas apenas 

anunciam que esses novos televisores suportam a tecnologia digital trazendo uma imagem 

mais detalhadas, mais perfeita, e como vimos no capítulo anterior é verdade, mas não nos 

avisam que no caso, em Santa Maria/RS, a cidade ainda não disponibiliza do sinal do digital, 

ou seja, para moradores de Santa Maria não adianta adquirir o televisor LCD ou plasma para 

ter uma melhora da imagem. 

 Já foram constatados inúmeros casos de propagandas e publicidades enganosas no 

Brasil. O artigo 37 do Código do Consumidor traz: “é enganosa qualquer tipo de publicidade 

que divulga informação total ou parcialmente falsa capaz de induzir o consumidor a erro de 

julgamento. A pena para o responsável pela infração é de três meses a um ano de detenção e 

multa”. 

 Além de enganar o consumidor e se envolver com a justiça a empresa ainda perde 

credibilidade no mercado, por isso uma empresa que está iniciando e quer começar com uma 

marca de confiança, deve primeiramente cumprir suas promessas. Kotler (2000) comenta em 

seus livros que a publicidade faz promessas, que nem sempre a empresa pode cumprir, então 

prometa pouco, ofereça mais e encante seus clientes. 

 O autor aconselha que uma empresa deve tentar surpreender seus consumidores, 

imagine que uma empresa vai lançar um produto e fazer sua propaganda com apenas um 

benefício, o consumidor será atraído por essa vantagem e irá adquirir o produto, porém após a 

compra ele descobrirá outros benefícios, e além de satisfazer o consumidor irá deixá-lo 

encantado. No caso dos televisores LCD e plasma mencionados neste trabalho acontece ao 

contrário, as propagandas prometem uma imagem de alta definição, despertando vontade, 

desejo de consumir, e após adquirir o produto a qualidade da imagem se mostra até inferior 

aos aparelhos televisores convencionais, chamados 3x4 ou tubo. 

 Como a tecnologia está avançando a todo momento, contata-se que as promessas se 

renovam e/ou se reforçam a cada ano. Atualmente é possível comprarmos produtos através de 

telefone ou da internet sem precisar sair de casa; daí que as empresas, fornecedores e 

distribuidores prometem o recebimento do produto na porta de casa em cinco dias úteis ou 
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ainda prometem frete grátis. Mas, muitas vezes acabamos nos deparando coma entrega de 

um produto que apresenta defeitos ou ainda, nem sequer recebemos o produto. 

 Enfim, observa-se que promessa está relacionada com o tempo, é uma obrigação a 

ser feita no futuro, onde muitas pessoas e empresas não levam mais a sério, o que causa o 

enfraquecimento da marca, perdendo credibilidade no mercado e cada vez deixando mais 

clientes decepcionados. As empresas cumprirem com suas promessas, a sua marca cada vez 

mais ganhara confiança entre os consumidores e a chance de crescer no mercado aumentará, 

pois a própria marca não deixa de ser uma promessa. 

 “Uma marca é essencialmente uma promessa da empresa de fornecer uma série 

específica de atributos, benefícios e serviços uniformes aos compradores. As melhores marcas 

trazem uma garantia de qualidade.” (KOTLER, 2000, p.426). 

 Os consumidores são atraídos por essas promessas e esperam ter a satisfação 

desejada. Por isso elas devem ser feitas com clareza e de forma com que o consumidor possa 

confiar nela. Então podemos dizer que cumprir a promessa é mais do que mostrar um 

profissionalismo, é mostrar uma relação de respeito com o consumidor, é transformar uma 

idéia, uma estratégia como falamos no inicio do capitulo em resultados. O que é certo é que as 

promessas influenciam na decisão da compra, uma vez que constroem muitas expectativas 

sobre o produto, e relacionam-se diretamente com o desejo de consumo.  

 

 

2.3 DESEJO DE CONSUMIR 

 

 Diversos fatores subjetivos despertam os desejos nos seres humanos, seja o desejo de 

compreender, de possuir, de adquirir conhecimento ou alguma coisa. O desejo acaba se 

transformando em motivação aos indivíduos, pois geralmente está relacionado a tempo, 

gerando expectativas. Cada indivíduo possui um desejo diferente do outro, e estão sempre 

desejando mais, portanto sempre vão existir desejos a serem satisfeitos. Quando realizado, 

outros sentimentos são despertados, como o prazer e satisfação. 

 “O desejo é verdadeiramente essencial. É ele que impulsiona o desenvolvimento do 

ser humano e que dá sentido a sua ação. A evolução é bloqueada quando se deixa de desejar.” 

(FRANÇOISE, 2004, P. 238). O desejo gera uma motivação e muitas vezes acaba sendo um 

objetivo a ser alcançado, o que impulsiona os indivíduos para um desenvolvimento pessoal 

para conseguir atingir esse objetivo.  
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 Giglio, em seu livro prefere substituir o termo desejo por expectativa. Por mais 

que esta possa ser infinita, ou seja, inúmeras expectativas, ele classifica em quatro níveis 

básicos que são: expectativas em relação ao corpo; expectativas em relação ao psiquismo; 

expectativas em relação às outras pessoas; e por fim o nível que possuí relação a este trabalho: 

expectativas em relação aos objetos. 

 Neste nível de expectativas em relação aos objetos o autor descreve as evidências de 

que as pessoas estão constantemente insatisfeitas com os objetos ao seu redor e com a forma 

como lidam com eles. Roupas, casas, carros, computadores, televisões além de outros objetos 

do cotidiano são freqüentemente trocados, alterados ou simplesmente jogado fora, 

abandonados. Mas se não houvesse essa insatisfação ou se não houvesse esse desejo de trocar, 

modificar, se atualizar, muitos negócios não existiriam, pois as empresas sempre se 

modernizam e se atualizam conforme os desejos e necessidades dos indivíduos, então se não 

estão satisfeitos, alguma providencia as empresas vão desenvolver para voltar a satisfazer o 

cliente. 

 O desejo tem natureza subjetiva, variando de indivíduo para indivíduo. Essas 

variações estão imbricadas com aspectos culturais, regionais, hábitos, costumes, gostos, etc. 

Antes de lançar um novo produto ou prestar um serviço, o ideal seria que as empresas 

realizassem análises e pesquisas de mercado, considerando por exemplo questões como o 

desejo dos consumidores. 

 Para Kotler (1999), desejos são as necessidades moldadas pela cultura e pelas 

características individuais. Os indivíduos escolhem os produtos que são capazes de oferecer 

uma satisfação máxima dos seus desejos considerando, claro, seus recursos financeiros. 

 

A noção de desejo liga o consumo à auto-expressão, e a noções de gosto e 
discriminação. O indivíduo expressa a si mesmo através de suas posses. Mas, para a 
sociedade capitalista avançada, comprometida com a expansão continuada da 
produção, esse é um quadro psicológico muito limitado que, em última análise, dá 
lugar a uma “economia” psíquica muito diferente. O querer substitui o desejo como 
força motivadora do consumo (BAUMAN, 2006, p. 89). 

 
 

 O desejo é, pois, anterior ao processo do consumo. Bauman constata ainda que o 

indivíduo expressa a si mesmo através de suas posses, ou seja para o indivíduo ficar satisfeito 

tem que realizar seus desejos, fazer com que aquela posse os deixe se sentindo importante, 

distinguindo dos demais. 
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 Atualmente os produtos “bons” já não bastam mais, os consumidores já desejam 

mais do que bom, o ideal é ter produtos top de linha deixando os outros para trás, pois afinal 

ele está adquirindo o melhor produto da categoria. Cada comercial de TV tenta convencer os 

indivíduos que merecem ter mais do que se tem, gerando aquela idéia de que podem viver 

melhor, comprar o melhor, ou que determinado produto está faltando despertando a vontade 

de adquirir. 

 Para o autor Jolivet (1986), os desejos são tendências adquiridas ou inclinações 

derivadas das necessidades dos indivíduos. Ainda segundo Jovilet, o desejo depende do 

estímulo de um fato de conhecimento, sensível ou intelectivo. Portanto, destacam-se em 

relação ao desejo dois sentimentos importantes: falta e necessidade. O desejo realizado seria a 

satisfação de algo que falta, de uma expectativa, podendo essa expectativa ser gerada através 

de promessas, e também entendê-la como algo relacionado à falta que se sente, o que pode 

conduzir, posteriormente, ao consumo. 

Kotler (1993) estabelece uma ligação entre os conceitos do marketing referente 

aos desejos e às necessidades humanas, o qual é moldado pela cultura e pelas características 

individuais. Ainda recorrendo a Kotler (1993), os desejos são descritos em termos de objetos 

que satisfaçam as necessidades. Quanto mais as pessoas são expostas a objetos que despertam 

seu interesse e atenção, maior é a tentativa das empresas oferecerem produtos e serviços que 

satisfaçam os seus desejos. 

Beth Furtado afirma porque é tão importante compreender os desejos 

contemporâneos. 

 
A sensação que o produto proporciona é mais importante que o próprio produto hoje 
em dia. Por isso, o brasileiro troca de celular, de carro, de televisão todo ano. Nesse 
sentido, entender os desejos das pessoas inspira novos produtos, novos tipos de 
vendas, novas lojas e conceitos varejistas. Diversas empresas e indústrias em todo o 
mundo souberam captar as mudanças da sociedade, das pessoas, e estão inovando 
nesse sentido. 9 

 
 
 

 Como pode-se concluir o desejo está ligado a vários fatores, sendo considerado em 

algumas situações como uma motivação, mas por muitas vezes não podemos realizá-los 

devido a limitações dos recursos. Muitas vezes consumidores optam dentro de seus recursos e 

                                                 
9 Resposta de Beth Furtado em sua palestra durante a 39ª Convenção Estadual Lojista, realizada na Fenac em 

outubro de 2008 na cidade de Novo Hamburgo/RS. 
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entre inúmeros desejos, aqueles que fornecem o máximo de satisfação possível. Quando 

nota-se que é possível realizar o consumo é um dos caminhos para a concretização de um 

desejo. 

 
 
2.4 CONSUMO DO PRODUTO 
 
 

 O consumo pode ser relacionado a diferentes conceitos, um deles diz respeito à 

aquisição ou utilização de algo material ou também a prestação de um serviço. Ele está 

presente no dia-a-dia da sociedade, seja em relação a objetos, bens, ou até mesmo 

informações. No contemporâneo mundo capitalista, o consumo é o que faz a engrenagem 

econômica se desenvolver, é o que faz o “mundo girar” financeiramente. 

 Para Silverstone (2002, p.148), o consumo significa “trabalho que une 

indivíduos e coletividade, definidos por – definindo e partilhando – gosto, status ou 

carência”. “sou o que compro, não mais o que faço ou, de fato, penso. E assim, espero, é 

você também”.  

 O autor nos passa a idéia de que algumas pessoas são obcecadas pelo consumo, e 

acabam atribuindo valores às coisas materiais, àquilo que se possui, deixando em segundo 

plano ações e pensamentos.  

 O consumo pode ser uma tentativa de realizar os desejos, através do qual pode-se 

atingir uma satisfação pessoal ao adquirir certos produtos que sempre tínhamos vontade 

de possuir. “O consumo é um modo ativo de relações (não apenas com objetos, mas com a 

coletividade e o mundo), um modo sistemático de atividade e uma resposta global sobre a 

qual se afunda todo nosso sistema cultural” (BAUDRILLARD, 1988, p. 21). Mas porque 

consumimos? 

Karsaklian explicar o processo de consumo da seguinte maneira: 

  

O ato da compra não surge do nada. Seu ponto de partida é a motivação, que vai 
conduzir a uma necessidade, a qual, por sua vez, despertará um desejo. Com base 
em tal desejo, surgem as preferências por determinadas formas específicas de 
atender à motivação inicial e essas preferências estarão diretamente relacionadas ao 
autoconceito (KARSAKLIAN, 2000, p.57). 

 

 Podemos dizer que as promessas, anteriormente mencionadas no capítulo 

Promessas de um produto melhor, servem de motivação para os consumidores, 
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estimulando assim os desejos, e posteriormente a vontade de consumir. Por esses 

motivos é que a sociedade adentra num ciclo de relações de necessidades no sentido do 

consumo: 

 

A sociedade de consumo tem por base a premissa de satisfazer os desejos humanos 
de uma forma que nenhuma sociedade do passado pôde realizar ou sonhar. A 
promessa de satisfação, no entanto, só permanecerá sedutora enquanto o desejo 
continuar irrealizado; o que é mais importante, enquanto houver uma suspeita de que 
o desejo não foi plena e totalmente satisfeito (BAUMAN, 2007, p.106). 

 
 

 De uma maneira ou de outra, seja pelo desejo ou pela necessidade, o mundo 

continua a se desenvolver a partir do sistema capitalista das promessas e do consumo. 

Assim, com a chegada do sinal da televisão digital que está se expandindo pelas cidades 

brasileiras, mais cedo ou mais tarde, as pessoas irão adquirir um televisor LCD ou Plasma, 

ou ficarão ultrapassadas e por fora da nova tecnologia. 

 Para (GIGLIO, 1998) o consumo não se define facilmente e segundo o autor o 

consumo se define por um processo dinâmico de escolha, onde podemos entendê-lo como 

uma série de etapas, que começa com a percepção dos desejos e das expectativas, a 

vontade de realizar o desejo despertado até terminar com uma avaliação pós-compra. 

 Pode-se dizer então que o consumo é todo um processo que não se constitui 

somente no momento da compra, mas que tem inicio na transformação das expectativas, 

sob a forma de desejo, pois as expectativas e os desejos estão sempre se renovando, sempre 

se modificando de acordo com o avanço da tecnologia, no sentido em que novos produtos 

surgem no mercado, os mesmo já despertam novas expectativas e desejos nos 

consumidores. 

 Um próximo processo na etapa de consumo localiza-se no processo de compra, 

aquele que deve ter o conhecimento do produto e saber como lidar com o público 

consumidor para fornecer as informações necessárias e gerar expectativas que conduzam o 

cliente a compra. 

 Passado o momento da compra pode-se dizer que a última etapa do processo de 

consumo é a de pós-compra. Essa etapa é tão importante quanto as outras duas, pois se o 

cliente ficar insatisfeito com o produto, e o mesmo apresentar defeitos ou não atender as 

suas expectativas, ele com certeza irá ficar decepcionado, assim criando em sua mente uma 

imagem de marca negativa, transmitindo aos seus conhecidos essa frustração. Esta marca 

provavelmente poderia perder credibilidade no mercado.  No caso de produto com defeito 
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entra a parte técnica que se souber contornar a situação com rapidez e competência 

diminuiria em tamanho considerável a decepção do consumidor. 

 Neste trabalho se investigou as etapas de consumo mencionadas por Giglio, como 

percepção dos desejos e expectativas, a busca de alternativas que satisfaçam os desejos e 

uma avaliação pós compra, quando foi analisado desde as estratégias de vendas e de 

comunicação nas lojas, despertando assim as expectativas, o desejo nos consumidores, 

onde muitos desses acabaram adquirindo o produto e por fim tendo ou não seus desejos 

realizados. 

     Observa-se assim que para os consumidores o processo de consumo inicia-se com 

os desejos e expectativas que cada indivíduo tem sobre a sua vida. Envolvendo o processo da 

aquisição do produto até sua satisfação final. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Para atingir o objetivo deste trabalho foi aplicada uma pesquisa exploratória 

qualitativa direcionada para o público-alvo que foram os consumidores e possíveis 

consumidores de televisores LCD e plasma entre as idades de 20 a 60 anos. Foram 

entrevistados ao decorrer dos meses de maio e junho de 2010 seis consumidores que já 

possuem o televisor LCD ou plasma e seis consumidores que pretendem adquirir. Segundo 

Gil (2002, p.41) a pesquisa exploratória “têm como objetivo principal o aprimoramento de 

idéias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo 

que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado”.  

 Foi realizado uma amostragem por conveniência, onde foram escolhidos e 

abordados indivíduos que observavam as vitrines de lojas que possuíam televisores LCD e 

plasma como demonstração e também que saíam de dentro das lojas, como Multisom, Lojas 

Becker e Lojas Magazine Luiza, onde participaram voluntariamente da entrevista. 

 Foi utilizado o método de pesquisa qualitativa para obter maiores detalhes nas 

respostas dos consumidores, compreendendo melhor sobre as expectativas dos mesmos. Kude 

(2004) traduz pesquisa qualitativa como sendo pouco estruturada e flexível, objetivando 

compreender o comportamento e a experiência do homem, através da compreensão e 

descrição dos seus significados. A pesquisa qualitativa não procura ser objetiva. Seus 

resultados não se baseiam em impressões, mas em intensa, laboriosa e prolongada coleta de 

dados. 

 Como instrumento para coleta de dados, foi utilizado a técnica de entrevista semi-

estruturada, apresentada aos consumidores de televisores LCD e plasma, tendo como objetivo 

saber se as expectativas foram correspondidas depois da compra do equipamento. 

  Conforme Gil (2002), entrevista é a técnica que envolve duas pessoas onde uma 

delas formula questões e a outra responde. É aplicável em um número maior de pessoas, 

inclusive às que não sabem ler ou escrever. Possibilita o auxílio ao entrevistado com 

dificuldade para responder, bem como a análise do seu comportamento não verbal. 

 Os entrevistados foram selecionados de forma aleatória, após uma abordagem foi 

feita a seguinte pergunta: Você possui televisão LCD ou Plasma? Quando a resposta foi sim a 

pessoa poderia colaborar passando para a etapa da entrevista, respondendo o questionário 2, e 
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quando a resposta foi não, poderia colaborar respondendo o questionário 3. Nessas 

entrevistas pretendia-se obter respostas como o porquê da compra do aparelho, se antes do 

consumo do televisor LCD ou Plasma o entrevistado já sabia que a cidade de Santa Maria não 

oferece o sinal digital, ou seja, se o consumidor fez uma compra racional ou por outro motivo, 

como emocional, por praticidade ou estética entre outros. 

Além da técnica de entrevista foi escolhido o método de entrevista semi-estruturada, 

pois através dela pode-se obter maiores informações sobre as perguntas elaboradas, pois o 

entrevistado se expressa melhor não ficando limitado a certos tipos de respostas caso fosse um 

questionário fechado. A característica principal da entrevista semi-estruturada é que sua lista 

de questões-chave pode ser adaptada e alterada durante a entrevista, de acordo com a 

necessidade (DUARTE, 2005). O modelo de entrevista semi-estruturada permite que o 

entrevistador tenha mais liberdade em explorar amplamente às questões, uma pergunta pode 

se subdividir ou ser respondida em conjunto com outras devido ao seu caráter informal de 

apresentação (MICHEL, 2005). Assim, Duarte explica como se dá o processo de coleta de 

informações por esta técnica: 

 

A lista de questões desse modelo tem origem no problema de pesquisa e busca tratar 
da amplitude do tema, apresentando cada pergunta de forma mais aberta possível. 
Ela conjuga a flexibilidade da questão como um roteiro de controle. As questões, 
sua ordem, profundidade, forma de apresentação, dependem do entrevistador, mas a 
partir do conhecimento e disposição do entrevistado, da qualidade das respostas, das 
circunstâncias da entrevista. Uma entrevista semi-aberta geralmente tem algo entre 
quatro a sete questões, tratadas individualmente como perguntas abertas. O 
pesquisador faz a primeira pergunta e explora ao máximo cada resposta até esgotar 
cada questão (DUARTE, 2005, p.66). 

 

 O autor explica que uma das vantagens desta técnica é que ela permite criar uma 

estrutura de comparação de respostas e articulação de resultados através do cruzamento das 

informações fornecidas por diferentes entrevistados, levantando os tópicos com relevância 

fornecidos por eles. Depois de explorar as perguntas originais junto ao entrevistado, o 

entrevistador observa se todos os tópicos possíveis foram abordados. 
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3.2 COLETA DE DADOS 

 

 Foi realizado antes das entrevistas um pré-teste, onde pretendia-se verificar a 

formação do questionário, se as perguntas ali elaboradas estavam suficientes e de acordo com 

o objetivo do trabalho. 

 A pesquisa do trabalho foi dividida em três etapas. Na primeira foi analisado o 

ambiente de venda dentro da loja, como ele envolve o consumidor, quais os aspectos que 

despertam a atenção dos clientes. Foram analisados os tipos de televisores que estão como 

demonstração, se estavam ligadas ou desligadas, o que estavam transmitindo no momento, 

filme, novela ou se era alguma programação de TV aberta, e por final se estavam conectadas a 

outros aparelhos eletrônicos como DVD, home theater entre outros. 

 Na segunda etapa foram analisados os argumentos de venda dos vendedores de 

televisores LCD e plasma. No primeiro momento atuei como cliente oculto no assunto dos 

televisores para testar os argumentos e as promessas que os vendedores possuem sobre a 

tecnologia dos novos televisores, o que acaba induzindo muitos consumidores na hora da 

escolha de compra. A esses vendedores foram feitas as seguintes perguntas através do 

(questionário 1): 

 

1) Qual a principal diferença entre os televisores tubo (convencionais) e os televisores 

LCD e plasma? 

2) Quais as principais vantagens desses novos televisores? 

3) Ao comprar e instalar um televisor novo desses em casa, vai ter uma qualidade de 

imagem superior à televisão convencional? 

 

 Na terceira e última etapa do pré-teste foram abordados os consumidores que 

estavam nas lojas de magazine cujo objetivo foi analisar os consumidores que já possuem o 

televisor LCD ou plasma e verificar se o questionário está com as perguntas necessárias para 

alcançar o objetivo do trabalho. Aos consumidores que já possuem os televisores LCD/plasma 

foram feitas as seguintes indagações: 

 

1) O que motivou você a comprar o televisor LCD/plasma? 

2) O ambiente de venda na loja chamou sua atenção? Em que aspecto? 
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3) Na escolha de que televisor comprar, foi influenciado pelo vendedor da loja? 

4) O televisor está correspondendo a todas suas expectativas? 

5) Quando você fez a compra, já estava ciente que em Santa Maria ainda não há sinal 

digital? 

 

 O pré-teste da primeira e segunda etapa foi executado nas Lojas Herval e na Loja 

Magazine Luiza. A primeira questão é referente à principal diferença entre os televisores 

convencionais e os televisores LCD e plasma. Ambas as lojas responderam que está na 

imagem, e o vendedor da loja Magazine Luiza ainda complementou, “A imagem é melhor e 

mais clara”. 

 A segunda pergunta foi em relação as principais vantagens dos novos televisores, e 

novamente a resposta de ambos os vendedores foram sobre a imagem. O vendedor das Lojas 

Herval esclareceu que a imagem ficará melhor após Santa Maria receber o sinal digital. A 

última indagação foi a seguinte: ao comprar e instalar um televisor novo desses em casa, vai 

ter uma qualidade de imagem superior à televisão convencional? As respostas dos vendedores 

da Herval e Magazine Luiza foram direta: Sim. Ambos os vendedores não questionaram sobre 

que tipo de imagem eu estava me referindo, se era TV por assinatura, TV aberta, filmes em 

DVD ou outro tipo. Com essas respostas nota-se que não houve necessidade de alterar as 

perguntas do questionário final, pois as perguntas feitas no pré-teste respondem perfeitamente 

o que se deseja saber, como a falta de conhecimento dos vendedores sobre essa tecnologia do 

sinal digital.  

 Na terceira etapa do pré-teste foi questionada uma senhora de 60 anos e um jovem 

de 25, ambos já possuem televisor LCD, e uma jovem de 23 anos que não possui o televisor 

LCD/plasma. Após analisar as respostas dos entrevistados acima, verificou-se a necessidade 

de alterar algumas perguntas do questionário, dividindo-os em um questionário para quem 

possui o televisor e outro questionário para quem não possuí o televisor, que por fim ficou da 

seguinte maneira. 

 Para os consumidores que já possuíam televisor LCD/plasma, foi perguntado 

(questionário 2): 

1) O que motivou você a comprar o televisor de LCD/plasma? 

2) Alguma coisa no ambiente de venda da loja chamou sua atenção? 

3) Na escolha do televisor, considerou dicas ou opiniões do vendedor? 

4) Você está satisfeito com o seu televisor? 
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5) Você sabe se existe o sinal digital em Santa Maria? 

 Já para os consumidores que desejavam adquirir um televisor LCD/plasma, foi 

perguntado (questionário 3): 

1) O que está motivando você a comprar o televisor de LCD/plasma? 

2) Alguma coisa no ambiente de venda da loja chamou sua atenção? 

3) Já está decidido qual televisor irá adquirir ou vai tirar duvidas e pedir opiniões com o 

vendedor da loja? 

4) Você sabe se existe o sinal digital em Santa Maria? 

 

No próximo capítulo, encontram-se detalhes sobre as entrevistas, desde a análise dos pontos 

de vendas e dos vendedores, como também encontra-se os resultados das entrevistas com os 

consumidores que já possuem os televisores LCD e plasma e os que ainda não possuem mas 

pretendem adquirir. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Os resultados desta pesquisa foram tomados a partir de uma análise dos ambientes 

de venda, além de entrevistas com questionários semi-estruturados com perguntas abertas. 

 Ao todo foram entrevistadas dezesseis pessoas, sendo quatro vendedores, seis 

consumidores que possuem o televisor LCD ou plasma e seis pessoas que não possuem o 

televisor LCD ou plasma, mas pretendem adquirir. 

 Um dos entrevistados é vendedor de uma das lojas da Multisom de Santa Maria – 

RS localizada na Rua do Acampamento, 106. A rede de lojas é composta por mais de 70 

filiais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O MIX de produtos comercializados foi 

ampliado, além de CD´s e DVD´s oferecem equipamentos de áudio e vídeo, instrumentos 

musicais, materiais fotográficos, telefonia fixa e celular, acessórios e informática. 1 

 O outro questionário foi respondido pelo vendedor de uma das lojas Becker de Santa 

Maria – RS localizada na Rua do Acampamento, 355. As lojas Becker contam com mais de 

150 lojas no interior do RS e oeste de Santa Catarina, e comercializam produtos de 

informática, som e imagem, telefonia, artigos para camas e tapetes entre outros. 2 

 O entrevistado seguinte foi o vendedor de uma das Lojas Herval, hoje denominada 

Lojas TaQi localizada na Rua do Acampamento, 475 na cidade de Santa Maria - RS. As Lojas 

TaQi comercializam aproximadamente 30.000 itens das linhas de móveis, eletrodomésticos, 

ferramentas, materiais de construção e bazar.3 

 O último vendedor analisado foi de uma das Lojas Magazine Luiza, localizada na 

Rua do Acampamento, 319 na cidade de Santa Maria - RS. Atualmente as Lojas Magazine 

Luiza trabalham com informática, eletrônicos, telefonia, eletrodomésticos, móveis entre 

outros produtos.4 

 As respostas extraídas das entrevistas foram selecionadas conforme sua relevância 

para os objetivos deste trabalho, compreendidos então em três capítulos. Os capítulos a seguir 

apresentam uma pequena introdução do que serão tratados, tópicos com dados importantes da 

análise e entrevistas e por fim encerrando com uma análise completa do material coletado. 

 

                                                 
1 www.multisom.com.br 
2 www.elojasbecker.com.br 
3 www.lojasherval.com.br 
4 www.magazineluiza.com.br 
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4.1 ANÁLISE NOS PONTOS DE VENDAS 

 

 Neste capítulo, foi possível analisar o ambiente das lojas nos pontos de venda, 

avaliando o que pode influir na decisão de escolha na hora de adquirir o televisor de LCD ou 

plasma, além de analisar as respostas dos vendedores. 

 

Demonstrações: 

 Os televisores LCD e plasma ganharam destaque nas lojas ficando em lugares 

estratégicos para chamar a atenção dos consumidores e em ambas as lojas os televisores 

estavam conectados a aparelhos de DVD, transmitindo uma imagem de alta qualidade. O 

tamanho dos televisores foi destacado juntamente com o preço das prestações, usando os 

números dos preços com fontes grandes e cores chamativas. 

 Em uma das lojas o televisor estava em uma área central, onde o consumidor pôde 

analisar todas as partes da TV, que ganhava um destaque pela espessura fina. 

 Pode-se concluir então que nessas lojas analisadas são utilizadas técnicas de 

merchandising, o que pode resultar na influencia do ambiente no ponto de venda em relação 

ao o cliente, que mesmo inconscientemente está sendo preparado para se sentir confortável, 

especial e impulsionado a comprar. 

 

Vendedores: 

 Ambos os vendedores destacaram a qualidade de imagem dos televisores LCD e 

plasma e apenas o vendedor das lojas Multisom afirmou que a qualidade de imagem vai ficar 

superior após a vinda do sinal digital para cidade de Santa Maria – RS. 

 As perguntas do questionário 1 aplicadas aos vendedores, foram decoradas e 

perguntadas sem nenhuma leitura, sendo anotada as respostas após sair da loja.  

 Nota-se a falta de argumentos e de conhecimento sobre os televisores LCD e 

plasma, entre tantas qualidades e benefícios que esses aparelhos possuem os vendedores 

destacam apenas a imagem e a espessura. 

 Constata-se que nos pontos de venda, são elaboradas estratégias para chamar 

atenção dos possíveis consumidores, criando um ambiente onde nas demonstrações dos 

televisores LCD e plasma, conseguem tirar a maior vantagem possível, colocando-os em 

lugares que demonstram as vantagens de possuir uma espessura mais fina, conectam 
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aparelhos de DVD para conseguir exibir uma imagem de alta definição, o que acaba 

impressionando os consumidores. 

 Concordo com Kotler (1999), quando diz que os desejos são as necessidades 

moldadas pela cultura e pelas características individuais. Os indivíduos escolhem os produtos 

que são capazes de oferecer uma satisfação máxima dos seus desejos considerando, claro, 

seus recursos financeiros. 

 Ou seja, todo aquele ambiente de venda elaborado estrategicamente para 

impressionar o consumidor, que fica diante de vários televisores, mas fica limitado a escolher 

entre aquele produto que vai satisfazer o máximo seu desejo, e sempre dentro do orçamento 

que lhe é mais acessível.  

 Por fim vendedores cumprem sua função de vender, destacam os pontos positivos 

dos televisores, apenas suas qualidades, e omitem suas limitações como no caso de que Santa 

Maria não tem sinal digital, o que traz como conseqüência uma qualidade na imagem 

semelhante ao televisor convencional. 

 

 

4.2 CONSUMIDORES QUE POSSUEM O TELEVISOR LCD/PLASMA 

 

 Através desde sub-capítulo buscou-se analisar o sentido do consumo dos televisores 

LCD ou plasma na cidade de Santa Maria – RS. Para entender o que motivou os 

consumidores a adquirir esses televisores e se estão satisfeitos com os mesmos foi realizado 

entrevistas com consumidores através de um questionário. 

 

Consumidores: 

 

 Todos os consumidores responderam que o principal motivo de terem adquirido o 

televisor LCD ou plasma foi pela qualidade da imagem. Também como um dos principais 

motivos da escolha do televisor além da qualidade de imagem, foram por sua estética e sua 

espessura, ou seja, pelo seu design moderno. 

 A maioria dos consumidores pediu informações ou sugestões dos vendedores das 

lojas na hora de escolher que televisor adquirir e apenas um entrevistado sabia que a cidade de 

Santa Maria – RS não possui sinal digital. 
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 Pode-se concluir que o ponto de venda afeta diretamente a decisão dos 

consumidores na hora da escolha do televisor. As dicas e opiniões dos vendedores que 

embora não tenham um conhecimento mais aprofundado sobre essa tecnologia, influenciam 

na decisão dos consumidores.  

 Mesmo após instalar o televisor LCD ou plasma em casa e perceber que a imagem 

não é de alta qualidade como se prometia, os consumidores estão satisfeitos com seus novos 

televisores. Esta análise segue a linha da teoria de Giglio (1998) em que o autor diz que o 

consumo não se define facilmente, mas por um processo dinâmico de escolha, onde podemos 

entendê-lo como uma série de etapas, que começa com a percepção dos desejos e das 

expectativas, a vontade de realizar o desejo despertado até terminar com uma avaliação pós-

compra. 

 Estes consumidores entrevistados passaram por estas etapas, deste as promessas dos 

anúncios e vendedores, a expectativa que lhes foram geradas, até a realização do desejo ao 

adquirir o televisor, onde finalmente alcançaram a satisfação. 

 

 

4.3 CONSUMIDORES QUE NÃO POSSUEM O TELEVISOR LCD/PLASMA 

 

 Neste sub-capítulo, encontram-se os dados dos consumidores que ainda não 

possuem o televisor de LCD ou plasma, mas estão querendo adquirir. Pode-se analisar em 

suas respostas o motivo pelo qual está desejando possuir esses televisores e se possuem 

conhecimentos sobre o mesmo. 

 

Consumidores: 

 

 Pode-se constatar que dois principais motivos estão induzindo os consumidores a 

comprarem o televisor LCD ou plasma: a imagem e o tamanho dos televisores, não pelo 

tamanho em polegadas, mas sim sua espessura, que é muito mais fina que o televisor 

convencional. Nos pontos de venda a qualidade de imagem dos novos televisores foi o que 

mais chamou a atenção da grande maioria dos entrevistados, e por não possuírem um 

conhecimento amplo sobre esses novos televisores pretendem tirar dúvidas ou pedir auxilio 

aos vendedores na hora da escolha de que televisor adquirir. 
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 Dos seis consumidores entrevistados que pretendem adquirir o televisor LCD ou 

plasma, cinco ainda não sabe se na cidade de Santa Maria/RS o sinal digital está disponível. 

 Nota-se que os consumidores que ainda não adquiriram os televisores LCD ou 

plasma, estão motivados a comprá-los por sua promessa de qualidade na imagem e também 

por sua espessura mais fina. 

 Segundo um dos entrevistados, além das vantagens de qualidade de imagem e 

espessura mais fina em relação ao televisor convencional, também é uma maneira de se 

modernizar e se preparar para o futuro, onde só vai haver sinal digital. 

 Pode-se averiguar também que a maioria dos consumidores entrevistados, ainda não 

sabe se a cidade de Santa Maria – RS possui sinal digital ou não, mas mesmo assim 

continuam com o desejo de adquirir o novo televisor. 

 Por fim como foi citado neste trabalho no capítulo desejo de consumir, todos 

indivíduos possuem desejos, e como pode-se observar na análise desde trabalho isso se 

confirma, pois alguns consumidores possuem o desejo de adquirir o televisor pela qualidade 

da imagem, outros além da imagem, querem apenas se modernizar, adquirir um televisor com 

uma tecnologia mais avançada, e outros até mesmo pelo designer do televisor, que fica com 

uma estética mais bonita seja no quarto ou na sala. Pôde-se verificar que o principal motivo 

para o consumo está na promessa da qualidade da imagem, seguido por outros motivos como 

aparência do televisor, pela modernidade e também pelo status. No ano de 2016 será o fim da 

transmissão do sinal analógico, com isso os televisores tubo não funcionarão mais, dando 

espaço para os televisores LCD e plasma, nota-se então que mais cedo ou mais tarde todos 

irão adquirir esses novos aparelhos de TV. No capítulo Desejo de consumir deste trabalho foi 

citado um trecho da entrevista da Beth Furtado onde comentou: “A sensação que o produto 

proporciona é mais importante que o próprio produto hoje em dia”. Essa afirmação se 

confirmou na análise de dados deste trabalho onde verificou-se que os consumidores dos 

televisores LCD ou plasma estão satisfeitos com a compra dos aparelhos mesmo que não 

desfrutem da qualidade da imagem que lhes foi prometida. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Por meio deste estudo foi possível compreender algumas das motivações do 

consumo dos televisores de LCD e plasma na cidade de Santa Maria/RS, um dos principais 

objetivos do trabalho, ainda que de maneira exploratória. As informações obtidas 

especialmente nas entrevistas dos consumidores e vendedores, através dos questionários e da 

observação in loco nas lojas (magazines) e hipermercados, foram responsáveis por cumprir 

com os propósitos estipulados, tendo-se em consideração o fato de a tecnologia ofertada por 

estes televisores depender diretamente da tecnologia do sinal digital, até então indisponível na 

cidade. 

 Como se verificou nas respostas dos consumidores entrevistados, tanto para aqueles 

que já possuíam o televisor de LCD ou plasma como para os que tinham a intenção de 

adquiri-lo, a principal motivação de consumo era a promessa de uma qualidade de imagem 

superior aos dos televisores convencionais. A segunda resposta mais obtida relacionou-se ao 

desejo de aquisição destes televisores devido ao seu fator estético, ao seu design, de estrutura 

mais fina do que os televisores convencionais, o que deixaria esses novos televisores com um 

aspecto de mais modernos, high techs. 

 Constata-se então que também contemporaneamente os televisores não servem aos 

consumidores telespectadores apenas como um meio de se receber e assistir as programações 

televisivas, em áudio e vídeo, como entretenimento. Mas também como a possibilidade de 

satisfazer seus desejos de outras naturezas, como quando tais equipamentos de TV são 

simbolicamente convertidos em objetos estéticos, integrantes da decoração das salas de estar e 

quartos, por exemplo, figurando como artigos de luxo, que conotam estatos social ao seu 

proprietário. Inclusive pode-se chegar ao ponto, por exemplo, de o planejamento dos móveis 

de uma casa se dar a partir o posicionamento destes televisores nos ambientes internos da 

mesma. 

 Também é importante ressaltar que, por meio das entrevistas, observou-se que tanto 

os consumidores como os vendedores ainda não possuem um conhecimento aprofundado ou 

mesmo minimamente suficiente acerca de todas as potencialidades e limites/restrições de 

utilização dos novos aparelhos em função da não disponibilização do sinal digital em Santa 

Maria/RS. Neste sentido, ainda, ficou claro que a maioria dos consumidores acredita nos 

argumentos de vendas dos vendedores, seguindo suas opiniões e dicas por preferência de 

tecnologias e marcas de aparelhos. 
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 Dos consumidores entrevistados que já possuíam os televisores de LCD ou 

plasma, nenhum deles estava insatisfeito com sua aquisição, por mais que o principal motivo 

de compra tenha sido a qualidade da imagem e Santa Maria/RS ainda não estivesse recebendo 

o sinal digital, o que muitos consumidores sequer sabiam, e por não ter sinal digital as 

imagens nos televisores só possuem uma qualidade na imagem quando os televisores são 

ligados a aparelhos de DVD e não para assistir canal aberto. Estando a grande maioria 

satisfeita, pode-se pressupor que os televisores não foram adquiridos somente em função da 

qualidade de imagem, mas sim também por outros motivos, outras características, tais como a 

espessura dos aparelhos, seu visual, por ser um consumo que conota estatos, entre outros 

motivos. 

 Ao que tudo indica, por fim, a tendência da tecnologia da televisão digital é 

permanecer inovando e criando novos produtos e marcas fabricantes de aparelhos com estas 

características, aumentando cada vez mais a gama de ofertas dirigidas ao consumidor. 

Constatação disto é que durante o período de realização deste trabalho, que durou cerca de um 

ano e meio, foi lançado neste segmento de mercado mais um novo produto a se juntar à 

categoria dos televisores de LCD e plasma, os televisores de LED e LED 3D que segundo o 

site da TV globo digital (<www.tvglobodigital.com.br>) é o mesmo televisor LCD mas com 

uma modificação importante: a iluminação traseira, que no LCD convencional é feito por 

lâmpadas, no televisor com LED é feita por um painel de diodos emissores de luz, montado 

atrás do display de cristal líquido. Ou seja, o mercado segue atualizando-se, na mesma medida 

e velocidade em que os próprios consumidores atualizam os seus desejos de consumo. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Questionário (1): Aplicado aos vendedores como cliente oculto 
 

1) Qual a principal diferença entre os televisores tubo (convencionais) e os televisores 

LCD e plasma? 

2) Quais as principais vantagens desses novos televisores? 

3)  Ao comprar e instalar um televisor novo desses em casa, vai ter uma qualidade de 

imagem superior à televisão convencional? 
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Anexo 2. Questionário (2): Aplicado aos consumidores que possuem televisor de LCD 
ou plasma. 
 

1) O que motivou você a comprar o televisor de LCD/plasma? 

2) Alguma coisa no ambiente de venda da loja chamou sua atenção? 

3) Na escolha do televisor, considerou dicas ou opiniões do vendedor? 

4) Você está satisfeito com o seu televisor? 

5) Você sabe se existe o sinal digital em Santa Maria? 
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Anexo 3. Questionário (3): Aplicado aos consumidores que não possuem televisor de 
LCD ou plasma. 
 

1) O que está motivando você a comprar o televisor de LCD/plasma? 

2) Alguma coisa no ambiente de venda da loja chamou sua atenção? 

3) Já está decidido qual televisor irá adquirir ou vai tirar duvidas e pedir opiniões com o 

vendedor da loja? 

4) Você sabe se existe o sinal digital em Santa Maria? 
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Anexo 4. Respostas das entrevistas. 

 

Vendedores 

 

Lojas Multisom. 

1) A imagem, e o tamanho dos televisores. 

2) Qualidade da imagem. 

3) Sim. 

 

Lojas Becker 

1) Espaço que ocupa o televisor de plasma e LCD em relação para tubo. 

2) Melhora na imagem, pois são televisores de alta definição. 

3) Imagem, espaço físico e economia. 

4) Sim, pois os novos televisores vem com um número maior de pixel em relação às 

outras. 

 

Lojas Herval 

       1) Só a imagem. 

       2) Imagem melhor depois que Santa Maria receber o sinal digital. 

       3) Sim. 

 

Lojas Magazine Luiza 

      1) Imagem é melhor e mais clara. 

      2) A imagem. 

      3) Sim. 

 

Consumidores que não possuem televisor de LCD ou Plasma. 

  

Masculino  

27 anos 

Estudante de Design 

 

1) A imagem, praticidade por ter uma espessura menor. 
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2) O tamanho das telas e as imagens de qualidade. 

3) Vai pedir ajuda para os vendedores sobre a qualidade das marcas 

4) Não sabe 

 

Masculino 

36 anos 

Militar 

 

1) Imagem com maior definição, espaço que ocupa e também porque esta tecnologia é o 

futuro de todos, analógico não suportará o sinal digital. 

2) Principalmente o tamanho dos televisores 

3) Ainda vai tirar dúvidas, quanto ao tamanho já está decidido mas quer um televisor que 

possa utilizar todas as funções possíveis. 

4) Sim, sabe que não está disponível ainda para as pessoas. 

 

Masculino 

62 anos 

Aposentado 

 

1) Porque ela apresenta uma estética, que se adapta melhor em lugares como sala, quarto, 

etc. 

2) A imagem dos televisores ligados em conjunto. 

3) De preferência se for a cores e com controle remoto 

4) Acredita que ainda não existe  

 

Feminino 

23 anos 

Estudante 

 

    1) Imagem, espessura 

    2) Qualidade da imagem 

    3) Vai tirar duvidas, saber mais sobre as marcas. 

    4) Não sabe 
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Feminino 

43 anos 

Professora 

 

1) Por ser bonita, e apresentar uma boa imagem. 

2) O tamanho do televisor. 

3) Vai querer algumas opiniões, saber os preços, as marcas. 

4) Não sei. 

 

Masculino 

54 anos 

Funcionário da empresa Planalto. 

 

1) Tamanho da tv. 

2) Tamanho do ambiente em comparação com a tv. 

3) Não. 

4) Não. 

 

Consumidores que possuem televisor de LCD ou Plasma. 

 

Feminino 

25 anos 

Trabalha com eventos (festas, aniversários, formaturas) 

 

1) Pelo design que ficou melhor no quarto e também pela imagem. 

2) O custo beneficio. 

3) Sim no fim acabou comprando o que o vendedor lhe provou que seria o melhor e mais 

barato. 

4) Sim, atendeu minhas expectativas. 

5) Sim, não existe. 
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Masculino 

27 anos 

1) Pela imagem e espessura 

2) A qualidade da imagem dos filmes que estava passado nos televisores 

3) Sim, seguiu a dica do melhor televisor em termo de custo e benefício. 

4) Parcialmente, em alguns aspectos como assistir tv aberta e tv a cabo a imagem fica a 

desejar.  

5) Não sabe. 

 

Feminino 

51 anos 

Dona de casa 

 

1) O design da tv e a imagem melhor 

2) Visual e a imagem do televisor 

3) Sim 

4) Mais ou menos, pois a imagem deixa as pessoas “gordas”. 

5) Não sabe 

 

Masculino 

39 anos 

Militar 

 

1) A imagem 

2) O tamanho da TV que era de 42" polegadas e a qualidade da imagem. 

3) Sim 

4) Sim 

5) Não tem. 
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Masculino 

25 anos 

Formado em educação física 

 

 1) Um dos fatores que mais chamaram a atenção ao comprar o televisor de LCD foi à 

qualidade de imagem. A relação entre um tamanho grande e compacto, corresponde a um 

outro elemento indispensável para compra. 

2) Chamou. Alguns aspectos positivos a serem destacados são: grande espaço físico, 

climatização da maioria dos ambientes e limpeza freqüente. 

3) Quando estava pesquisando as diversas marcas, tamanhos, enfim demais qualidades 

relacionadas ao televisor LCD ou plasma, percebeu grande falta de treinamento técnico dos 

funcionários. Assim, não influenciaram de maneira alguma. 

4) A imagem e o tamanho ergonômico do produto são dois pontos positivos, porém o som 

deixa a desejar. Seu alto valor de mercado torna ainda inacessível a grande parte da 

população. 

5) Sim, quando adquiriu o produto o sinal não havia chegado também na capital. Esse tipo de 

tecnologia levará um tempo ainda para se difundir nas demais regiões do estado. 

 

Feminino 

61 anos 

Aposentada 

 

1) Melhor imagem e a praticidade do tamanho e espessura. 

2) Nas cores da imagem, na marca das TVs, utilidade para computadores. 

3) Não, foi escolha própria. 

4) Sim, muito 

5) Sim 


