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RESUMO
Este artigo procura entender e contribuir para a discussão do comportamento de
compra do consumidor, que vem passando por mudanças devido à facilidade ao
acesso a informações e experiências que proporcionam conhecimento mais
profundo do mesmo. Busca-se o entendimento sobre as percepções de mães
referente ao consumo em brechós infantis de Porto Alegre, bem como conhecer
suas motivações para esta prática, assim como compreender seus hábitos de
compras, identificando artigos, volume e frequência de consumo, além de analisar
as percepções destas consumidoras sobre o tipo de negócio que é um brechó e o
seu entendimento sobre o termo “reuso inteligente”. Para o referencial teórico
buscou-se estudar a evolução dos brechós perante o contexto social, político e
econômico em que este tipo de comércio está inserido, assim como compreender o
valor dele no mercado atual e sua evolução histórica no decorrer do tempo.
Concluiu-se que os preços acessíveis, a qualidade dos produtos que estão à venda
e a preocupação com o meio ambiente estão entre os principais fatores que atraem
e fidelizam os clientes a um brechó infantil. Sobre o entendimento do termo “reuso
inteligente”, constatou-se que é considerado pelo público-alvo uma maneira
inteligente de aproveitar e reaproveitar itens e isso poderá ser utilizado para
diferenciar ou ser utilizado como uma vantagem competitiva no mercado de brechós.
Palavras-chave: Brechó Infantil. Comportamento do Consumidor. Reuso Inteligente.
ABSTRACT
This article seeks to understand and contribute to the discussion about consumer
purchase behavior, which is undergoing changes due to the ease access to
information and experiences that provide deeper knowledge. The aim is to
understand the mothers perception regarding consumption in children's thrift stores in
Porto Alegre, as well as to know their motivations for this practice, understanding
their purchase habits, identifying products, volume and frequency of consumption
and analyzing the perceptions of these consumers about the type of business that is
a thrift store and their understanding of the term "smart reuse." For the theoretical
reference, it was tried to study the evolution of the thrift stores in the social, political
and economic context in which this type of trade is inserted, as well as to understand
its value in the current market and its historical evolution in the course of time. It was
concluded that the affordable prices, the quality of products and the concern with the
environment are among the main factors that attract and retain customers to
children's thrift store. About the understanding of the term "smart reuse", it was found
that the target public considers a smart way to take advantage and reuse products
and this can be used to differentiate or be used as a competitive advantage in the
thrift stores market.
Keywords: Children's Thrift Stores. Consumer Behavior. Smart Reuse.
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1 INTRODUÇÃO

A decisão de compra dos consumidores é instigada por uma série de fatores:
aspectos culturais, sociais, psicológicos e situacionais, que irão desenvolver um
processo em cada indivíduo para a tomada decisão de compra. O avanço
tecnológico proporcionou vantagens que facilitam essa decisão de compra devido a
facilidade em se obter informações sobre produtos e serviços, porém, a quantidade
de ofertas e com produtos cada vez mais similares tornam a decisão mais difícil.
A partir disso as relações de confiança geram maior credibilidade nas
pessoas, nascendo assim, a humanização das marcas como a necessidade de
relações que criem valor para o cliente e não apenas bons produtos e serviços
excelentes.
Essa mudança de comportamento do consumidor o levou a instigar por
modelos de estabelecimentos que se preocupem com o crescimento econômico e
limites de recursos, ou que defendem uma ideia para bem comum, o caracterizando
como consumidor consciente, resultado do impacto ambiental que os padrões de
consumo atuais geram em nosso planeta.
Nesse contexto surgem então os brechós infantis, com propostas de negócios
que beneficiam seus clientes ao proporcionar o processo de trocas de mercadorias,
além de estimular o reuso inteligente compactuando com esse movimento de
transação do consumidor sustentável.
O comércio de itens usados exclusivamente voltado para crianças é um nicho
de negócio em ascensão, pois se tratando de crianças, o crescimento é muito
acelerado e consequentemente a necessidade de artigos ocorre com maior
frequência.
Abordaremos nesta pesquisa a percepção de mães consumidoras de brechós
infantis de Porto Alegre quanto as suas motivações para o consumo nestes
estabelecimentos, identificando seus hábitos de compra, análises e percepções,
bem como seu entendimento sobre o termo “reuso inteligente”.
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2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
O comportamento do consumidor, segundo Solomon (2002, p. 24), “é o
estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam,
compram, usam ou dispõem de produtos e serviços, ideias ou experiências para
satisfazer necessidades e desejos.”
Cobra (1997), destaca que para o marketing, setor que preocupa-se
diretamente em conquistar clientes para que sejam consumidores de uma marca, é
preciso haver “o planejamento e execução desde a concepção, preço, promoção e
distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos
das pessoas e das organizações.” (COBRA, 1997, p. 27)
Featherstone (1995) acredita que existem três perspectivas sobre a cultura
do consumo. A primeira delas menciona a expansão da produção capitalista de
mercadorias como a responsável pela acumulação de cultura material em forma de
bens e locais de compra e consumo. Essa perspectiva relacionou essa atividade
como uma forma de lazer que despertou opiniões favoráveis (enfatizando a
liberdade individual e igualitarismo), e também desfavoráveis (que considera essa
maneira de consumo uma manipulação ideológica e sedutora da população). A
segunda perspectiva mencionada pelo autor trata especificamente a concepção
mais estritamente sociológica de que a relação entre a satisfação proporcionada
pelos bens, nesse contexto acredita-se que as pessoas usam bens e mercadorias
para criar vínculos e distinção social. Por fim a última perspectiva, que está
relacionada com os prazeres emocionais de consumo, ou seja, sonhos e desejos
que celebrados no imaginário cultural provocam excitação física e prazeres
estéticos.
As escolhas na hora de comprar e consumir parecem ser fáceis, porém a
decisão de compra é instigada por uma série de fatores externos ao ser humano,
sendo eles aspectos culturais, sociais, psicológicos e situacionais, que irão
desenvolver um processo lógico e estruturado de tomada de decisão.
Ribeiro e Reis (2012), explicam que as decisões de compra são influenciadas
por diversos fatores diferentes das indicações das pessoas ou da mídia, ocorre pela
influência da economia, pelo marketing de produto, pelas inovações da tecnologia e
devido às políticas governamentais que estimulam ou não este consumo.
Complementam ainda que, para o entendimento pleno do consumo é necessário

6

estudar as origens das preferências, necessidades e os desejos, ou seja, é
necessário entender os contextos sócio, cultural e psicológico nos quais o
comportamento do consumidor está integrado.
Limeira (2008) salienta que o estudo profundo desse comportamento é uma
responsabilidade fundamental dos profissionais da área que a partir dela poderão
planejar, implantar e controlar as atividades táticas e estratégicas de marketing.
A forma como o consumidor se relaciona com as marcas e serviço prestado
acontece de acordo com um conjunto de valores, grupos de referência e gostos
particulares gerados pela sua vivência e pelo seu amadurecimento como
consumidor. Essa relação é motivo de estudo das estratégias das empresas e
profissionais de marketing, pois é através deste conhecimento que poderão planejar
suas atividades e alavancar seus negócios.
Compreender o consumidor é uma função essencial do marketing para que
ele possa cumprir plenamente seus objetivos no desenvolvimento, na
produção e na colocação no mercado de bens e serviços apropriados e
capazes de satisfazer as necessidades e os desejos dos consumidores,
contribuindo, assim, efetivamente para o sucesso do negócio. É nessa
função primordial que se inicia todo o processo de administração
mercadológica e é em torno do consumidor que giram todas as atividades
de marketing da empresa. Dessa forma, o estudo que tem como objetivo,
seus desejos e motivações, procurando entender o processo de como,
quando e por que elas compram é uma área de conhecimento fundamental
do marketing, a qual denominamos simplesmente Comportamento do
Consumidor. (SAMARA; MORSCH, 2005, p. 2).

Samara e Morsch (2005), afirmam que o perfil, as características, as
motivações e os interesses de cada pessoa sofrem influências devido a aspectos
sociais, demográficos, culturais, psicológicos, situacionais e até estímulos de
marketing. Interferindo nas atitudes e ações dos indivíduos nas decisões de
consumo. Ainda segundo os autores, o comportamento do consumidor sofre
influências temporais, pois a busca por informações para chegar a uma decisão de
compra leva tempo, e quanto menos disponibilidade de tempo, menor será o
envolvimento do consumidor com a marca.
O comportamento do consumidor pode ser encarado como um processo
contínuo e de transformações, pois as necessidades alteram e as percepções
evoluem com o passar do tempo, ou seja, não são apenas os fatores internos
(valores, cultura, gostos pessoais), que afetam a decisão de escolha de uma
pessoa, mas também as influências externas.
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2.1 Consumidor Moderno

Atualmente

vivencia-se

uma

mudança

significativa

com

relação

ao

comportamento das pessoas enquanto consumidor de alguma marca. Aquela ideia
de que as marcas mais conhecidas e renomadas serão sempre as mais confiáveis,
que proporcionam o melhor produto ou experiência, estão sendo desmistificadas ao
passar dos anos.
Um dos principais responsáveis para essa mudança, o avanço tecnológico,
resulta em um acesso a informações instantâneas, capaz de fazer com que o
consumidor estude uma marca, produto ou serviço de seu interesse apenas com
alguns cliques. Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), isso se confirma no
seguinte trecho:
Hoje vivemos em um mundo totalmente novo. A estrutura de poder está
passando por mudanças drásticas. A internet, que trouxe conectividade e
transparência às nossas vidas, tem sido em grande parte responsável por
essas transformações. (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017, p. 20).

Não são apenas as informações que fidelizam um cliente, mas sim o
envolvimento da marca com os seus seguidores. O comportamento do consumidor
moderno pode ser refletido também na maneira em que o marketing vem
evoluindo/reagindo a essas mudanças. Segundo ainda Kotler, Kartajaya e Setiawan
(2017), o marketing 1.0 era voltado exclusivamente ao produto, já o marketing 2.0
voltado ao consumidor, e por fim, o marketing 3.0 preocupado não apenas com o
produto e consumidor, mas principalmente com os seres humanos e seus valores.
A partir de então, foi se aprofundando cada vez mais as relações e desejos
dos consumidores, resultando na existência de um marketing 4.0, que estuda
exclusivamente essa mudança e que valoriza a humanização das marcas.
(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017).
As relações de confiança passam segurança aos consumidores, e quando se
fala de humanização das marcas nos referimos às relações que criam valores para
as pessoas. Nesse contexto, entende-se que atualmente a opinião daqueles em que
as afinidades se identificam, são muito mais relevantes devido à relação e afinidade
gerada entre essas pessoas. Os autores confirmam esse argumento da seguinte
forma:
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Conversas espontâneas sobre marcas possuem mais credibilidade do que
campanhas publicitárias voltadas para um público específico. Círculos
sociais tornam-se a principal fonte de influência, superando as
comunicações de marketing e até as preferências pessoais. Os
consumidores tendem a seguir a liderança de seus pares ao decidir qual
marca escolher. É como se estivessem se protegendo de alegações falsas
das marcas ou de campanhas publicitárias ardilosas e usando sues círculos
sociais para construir uma fortaleza. (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN,
2017, p. 21).

A “fortaleza” citada acima reflete a resistência ao consumo e a uma maneira
de fugir do modelo predominante. Founier (1998) argumenta que os consumidores
não estão satisfeitos com o mercado e que estão mais propensos a participar de
movimentos de resistência para assumir o controle das relações.
O amadurecimento do consumidor ao deixar de acreditar somente na
publicidade das marcas e passar a ouvir opiniões e experiências que lhe dão
segurança, faz com que a sua compra seja cada vez mais consciente. Esta
consciência faz do consumidor alguém com mais autonomia e tomada de decisões
que levam em consideração o que tem valor e faz sentido para a sua vida e seu
futuro como um todo.

2.2 Consumidor Sustentável

O consumidor consciente é resultado do impacto ambiental que os padrões
de consumo atuais geram em nosso planeta. A escassez de recursos, e o
aquecimento da terra são exemplos de consequências que enfrenta-se devido a falta
de cuidado e preservação do nosso planeta, e o consumismo é um contribuinte para
este agravante. Segundo Portilho (2010) essa afirmação é descrita da seguinte
maneira:
A abundância dos bens de consumo continuamente produzidos pelo
sistema industrial é considerada, frequentemente, um símbolo da
performance bem-sucedida das economias capitalistas modernas. No
entanto, esta abundância passou a receber uma conotação negativa sendo
objeto de críticas que consideram o consumismo um dos principais
problemas das sociedades industriais modernas. A partir da construção da
percepção de que os atuais padrões de consumo estão nas raízes da crise
ambiental, a crítica ao consumismo passou a ser vista como uma
contribuição para a construção de uma sociedade sustentável. (PORTILHO,
2010, p. 67).
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Já Leff (2012), salienta que a crise ambiental veio questionar a racionalidade
que impulsionou o crescimento econômico sem medir os prejuízos à natureza. A
crise ambiental que se evidenciou nos anos 60 devido aos padrões de consumo e
produção desenfreada, fez com que a degradação ambiental se manifestasse e
provocasse uma crise na civilização, marcada pelo desenvolvimento da razão
tecnológica e os limites das leis da natureza. Para ele, a sustentabilidade ecológica
passa a ser uma condição para a sobrevivência humana, e que novos modelos de
produção e estilos de vida devem ganhar força para uma gestão participativa e
equilibrada dos recursos.
Portanto, a degradação ambiental se manifesta como sintoma de uma crise
de civilização, marcada pelo modelo de modernidade regido pelo
predomínio do desenvolvimento da razão tecnológica sobre a organização
da natureza. A questão ambiental problematiza as próprias bases da
produção; aponta para a desconstrução de futuros possíveis, fundados nos
limites das leis da natureza, nos potenciais ecológicos, na produção de
sentidos sociais e na criatividade humana. (LEFF, 2012, p. 17).

A adoção de um novo estilo de vida e de consumo que fuja do atual padrão,
preocupando-se com a preservação do meio ambiente, economia de água, energia,
bem como a prática de reuso e da reciclagem são alternativas que podem reverter a
situação atual do planeta.
O insustentável modelo de produção e de consumo tem sido a principal
causa da contínua degradação do planeta. É necessário que se crie,
através de um novo estilo de vida, novos ideais de riqueza e de
prosperidade, que garantam a qualidade de vida. Devem-se ponderar os
conceitos atuais de crescimento econômico e a necessidade do consumo
para instituir padrões menos dependentes dos recursos finitos da terra e
condizente com sua capacidade produtiva. (CAMELO, 2008 apud RIBEIRO;
REIS, 2012, p.114).

Estas problemáticas entre crescimento econômico e limites de recursos
naturais estão a gerar uma maior conscientização sustentável, abrindo portas para
uma nova era de consumismo moderno: o consumo consciente.
O princípio básico para gerar o consumo sustentável é a consideração do
impacto social, cultural e político nas sociedades. Assim é possível
encontrar uma maneira de proporcionar um consumo onde se tem
consciência da proveniência, qualidade e condições da produção. O
consumidor consciente deve preocupar-se com as desigualdades
econômicas e sociais (como a pobreza extrema), a exploração dos
trabalhadores, a democratização das decisões nos processos produtivos, a
desigualdade de gênero, o esgotamento dos recursos naturais, a
problemática dos combustíveis fósseis, o aumento descontrolado de
resíduos e emissões poluentes, a biodiversidade ameaçada e as alterações
climáticas (RIBEIRO; REIS apud OLIVEIRA, 2011, p. 115).
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2.3 Descarte ou Reuso Inteligente

A prática de consumo ininterrupto gerado pela produção em grande escala,
crescimento econômico e o desperdício geram implicações na política pública e
problemas ao meio ambiente.
Para

Oliveira

(2011)

necessita-se

de

uma

“Educação

para

o

Desenvolvimento”, com princípios básicos para um comportamento de consumo que
sirva de exemplo a partir das seguintes premissas: redução de consumo, reutilização
dos produtos, reciclagem dos itens ao final da vida útil, preocupação com as origens
dos produtos, preocupação social e com o meio ambiente, valorização do comércio
local, utilizar menos transportes e optar por produtos com menos embalagens
possíveis.
Outra questão importante é mencionada por Solomon (2002), a reciclagem
tornou-se uma prioridade em muitos países, como o Japão, que recicla 40% do lixo
produzido. A valorização dessa pratica exercida pelos japoneses não se dá apenas
pela conscientização ambiental, mas sim pelo enraizamento dela na sua cultura.
Devido a essas problemáticas, Rohden et al (2015) salienta que as
transações de comércio estão mudando aos poucos, valorizando sempre aquelas
que gerem algum significado para o cliente. Explicando melhor, há uma resistência
ao consumo, gerada pela insatisfação das pessoas que não aprovam produtos
oferecidos por grandes redes, por acreditarem ser monótonos e voltados para o
mercado de massa. Essa resistência acontece devido a valorização ao
compartilhamento, que promove o senso de comunidade economizando recursos e
desenvolvendo a solidariedade; e o consumo colaborativo, que nada mais é que
uma forma de suprir as necessidades dos consumidores de uma maneira mais
sustentável.
Solomon (2002) também comenta sobre o “ciclo lateral”, que é o processo de
itens já comprados e que são vendidos ou trocados por outros, ou seja, é o mercado
de segunda mão, que proporciona o incentivo ao reuso e um destino às coisas que
até então não teriam mais finalidade para quem os consumiu previamente.
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Mercado das pulgas, vendas em garagem, anúncios de classificados, troca
de serviços, doação de roupas e objetos usados e o mercado negro
representam sistemas importantes de marketing alternativo que operam
juntamente com o mercado formal. Por exemplo, o número de
estabelecimentos de venda de mercadorias usadas cresceu cerca de 10
vezes a taxa de outras lojas. Embora os profissionais de marketing
tradicionais não tenham prestado muito atenção aos vendedores de
produtos usados, fatores como a preocupação com o ambiente, exigências
de qualidade e a consciência da moda e dos custos estão conspirando para
tornar mais importantes esses mercados “secundários”. (SOLOMON, 2002,
p. 250-251).

E é justamente sobre o setor de mercadorias usadas que centraliza-se o
assunto deste artigo, mais especificamente no setor de brechós infantis.

2.4 Surgimento de Brechós

Na cidade do Rio de Janeiro no século XIX, surgiu a primeira loja de artigos
usados e antigos fundada por um comerciante português chamado Belchior. Seu
estabelecimento era conhecido como “Casa de Belchior” e era muito popular, tanto
que foi referenciado em algumas literaturas da época (HOUAISS, 2004).
Escapei saltando para dentro de urna loja de belchior. Nem o estrépito do
cavalo e do veículo, nem a minha entrada fez levantar o dono do negócio,
que cochilava ao fundo, sentado numa cadeira de abrir. Era um frangalho
de homem, barba cor de palha suja, a cabeça enfiada em um gorro
esfarrapado, que provavelmente não achara comprador. Não se adivinhava
nele nenhuma história, como podiam ter alguns dos objetos que vendia,
nem se lhe sentia a tristeza austera e desenganada das vidas que foram
vidas. A loja era escura, atualhada das cousas velhas, tortas, rotas,
enxovalhadas, enferrujadas que de ordinário se acham em tais casas, tudo
naquela meia desordem própria do negócio. Essa mistura, posto que banal,
era interessante. Panelas sem tampa, tampas sem panela, botões, sapatos,
fechaduras, uma saia preta, chapéus de palha e de pêlo, caixilhos,
binóculos, meias casacas, um florete, um cão empalhado, um par de
chinelas, luvas, vasos sem nome, dragonas, uma bolsa de veludo, dous
cabides, um bodoque, um termômetro, cadeiras, um retrato litografado pelo
finado Sisson, um gamão, duas máscaras de arame para o carnaval que há
de vir, tudo isso e o mais que não vi ou não me ficou de memória, enchia a
loja nas imediações da porta, encostado, pendurado ou exposto em caixas
de vidro, igualmente velhas. Lá para dentro, havia outras cousas mais e
muitas, e do mesmo aspecto, dominando os objetos grandes, cômodas,
cadeiras, camas, uns por cima dos outros, perdidos na escuridão. (ASSIS,
2018, não paginado).

De acordo com Bôas e Lemes (2012), a moda dos brechós surgiu pelos anos
70 e estes estabelecimentos eram voltados a pessoas que possuíam pouco poder
aquisitivo para consumir nas lojas convencionais que se preocupavam muito com a
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apresentação do local e do produto. Com o passar dos anos a palavra “Belchior”
passou por processos de mudanças e deu origem ao novo termo conhecido até os
dias de hoje: brechó.
Silva apud Bôas e Lemes (2012 p. 13), define brechó “como um lugar
“antimoda”, onde se encontra itens que não pertencem ao tempo presente e que é
uma alternativa para colecionadores e estímulo da reciclagem, posicionando o
brechó ao lado da modernidade.” Além disso, afirma que é uma boa possibilidade
para quem está à procura de objetos de qualidade.
Ricardo (2008) afirma que para muitas pessoas comprar roupas em brechó é
algo arriscado, pois como a origem dos itens é desconhecida, muitas vezes é
associada a alguém que já faleceu, ou que possuía alguma doença, ou até mesmo
pertencente a uma pessoa com padrão de vida inferior, ocasionando medo de
aquisição devido a crenças de que esses itens pudessem interferir nas vidas das
pessoas que as viessem a consumir.
Contradizendo o “antimoda” citado anteriormente, os estudiosos de moda
afirmam que a moda em si nada mais é que uma releitura do passado, sendo assim:
A moda se constitui a partir de um movimento constante de estilos e peças
do passado que são trazidas para o uso no presente através de releituras.
Pode-se concluir, portanto, que a moda nunca esteve totalmente dissociada
do passado, já que a dinâmica de criação e consumo de moda é senão um
movimento construído a partir de um contexto histórico e social.
Nesse contexto, a figura dos brechós destaca-se por ser um local onde é
oferecido ao indivíduo estabelecer uma conexão entre o passado e sua
contemporaneidade. Dessa forma, constrói-se uma narrativa única, na qual
a memória coletiva e individual, presentes nas roupas usadas, funcionam
como elementos simbólicos. Busca-se, portanto, compreender o sentido do
processo de ressignificação dessa vestimenta, a qual pode ser analisada
simbolicamente como um elo histórico entre duas temporalidades com
histórias, valores e crenças e estéticas distintas. (DUTRA; MIRANDA, 2013,
p. 13-14).

Como percebe-se nos trechos acima, os antigos brechós eram locais de
aparência “suja”, desorganizada e sem muito critério de avaliação de peças. Sua
exposição era precária e a higiene deixava a desejar. Embora se praticasse a
sustentabilidade com o reuso das peças, não havia consciência disto, sendo visto
apenas como um estabelecimento que atendia pessoas de baixa renda ou que
procuravam um estilo vintage.
Com o passar dos anos notou-se uma evolução tanto na aparência deste
modelo de comércio como também na mentalidade de seus consumidores, que além
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de buscar preços acessíveis, preocupam-se com questões ambientas e estilo único,
fugindo dos padrões atuais. Ricardo (2008) confirma isso em sua obra:
Os brechós passaram por mudanças nos últimos anos. A organização do
espaço, a limpeza, higienização das roupas e acessórios, a boa
apresentação do local e das roupas foram fatores que contribuíram para
diminuir a resistência da sociedade em relação a esse tipo de consumo. O
brechó como loja de roupas e acessórios exclusivamente vintage é algo
recente na cultura brasileira, embora exista há muito tempo na Europa.
(RICARDO, 2008, p. 2).

De acordo com Matos e Barbosa (2016), o que antes era um ato não formal
de comércio, acontecendo em forma de antiquários, bazares e mercados de
segunda mão, tornou-se um importante mercado nos Estados Unidos e na Europa,
pois valoriza o consumo sustentável que pratica a reciclagem e a recuperação.
Bôas e Lemes (2012) reforçam essa teoria no seguinte trecho:
Os brechós, também são lugares propícios para colecionadores e
estimulam a reciclagem, o que coloca o brechó ao lado da modernidade,
pois contribui contra os desperdícios, encaixando-o nas empresas que
praticam a sustentabilidade ou empresas ecologicamente corretas. (BÔAS;
LEMES, 2012, p. 14).

Sanches e Cerqueira (2012) comentam em sua obra que o usual nos brechós
é encontrar roupas de segunda mão, e que quem procura este produto está
preocupado com o preço e a qualidade. Para eles, os brechós possuem três classes
de produto: o seminovo comum, uma roupa que foi pouco usada e que foi colocada
novamente para venda; a roupa de segunda mão de grife, de marcas internacionais
e nacionais relevantes; e o vintage, ou seja, a roupa que possui memória.
Com uma apresentação mais higienizada e elitizada dos brechós a aceitação
e a quebra de paradigmas faz com que cada vez mais pessoas se interessem ou
“aceitem” a nova proposta.
Hoje em dia algumas lojas de brechó possuem aparência de boutiques, com
um visual mais refinado, moderno e ao mesmo tempo lembrando o vintage,
contradizendo a percepção do passado. Além disso, são alternativas para diversos
públicos, como por exemplo, pessoas que estão atrás de marcas e grifes com
preços acessíveis, economia em meio à crise, garimpo de peças únicas e
preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade.
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2.4.1 Brechó Infantil

O comércio de itens usados exclusivamente voltado para crianças é um nicho
de negócio muito recente, e que não houve tempo de ser explorado pela literatura.
Porém, percebe-se a ascensão desse tipo de negócio, pois se tratando de crianças,
o crescimento é muito acelerado e consequentemente a necessidade de artigos
ocorre com mais frequência comparado a uma pessoa adulta.
Segundo o Sebrae, em 2015 em apenas um mês e meio (fim de março à meio
de maio), o comércio varejista de artigos usados cresceu 5%, sendo que o aumento
mensal médio de janeiro de 2013 a maio de 2015 foi de 0,7%. Esse aumento é
decorrente da mudança cultural dos consumidores brasileiros que perderam o
preconceito em usar roupas usadas, e também por ser uma alternativa de comprar
itens com preços mais acessíveis perante a crise econômica do país.
Em algumas lojas é possível comprar peças renomadas pela metade do preço
original, e mais uma vantagem desse ramo de negócio é o resgate de parte do
dinheiro gasto com roupas, ou seja, o processo de troca geralmente realizado por
brechós funciona da seguinte maneira conforme informações disponibilizadas em
seus sites ou fanpages:
- O cliente leva suas mercadorias para avaliação em um estabelecimento;
- O estabelecimento avalia os itens de acordo com suas necessidades e
estado de conservação das peças;
- É oferecido ao cliente um valor pelas peças que houve interesse pelo
estabelecimento em ficar para revenda, esse valor pode ser pago em dinheiro em
espécie ou ainda em bônus de troca, que geralmente é mais alto e que possibilita a
troca por mercadorias da loja.
Nesses estabelecimentos o cliente torna-se também um fornecedor do local
ao vender sua mercadoria, e quando nos referimos à infância muitas vezes o
processo de vendas e trocas em brechós possibilitam uma economia aos pais
mediante os gastos frequentes que são necessários a cada mudança de estação,
por isso o sucesso dos brechós infantis.
Outro aspecto que beneficia esse mercado é a contribuição com o meio
ambiente, pois o estímulo à troca, o reuso e a conservação das peças retardam
equivocado descarte de roupas no meio ambiente e todas as consequências que
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deste ato podem advir, bem como as questões de produção industrial do vestuário e
da moda, colaborando para um consumo sustentável.
Muitas lojas lançam esse propósito como estratégia de vendas e de aceitação
perante uma sociedade acostumada com uma imagem denegrida de brechós
antigos. Segundo a BBC (2017), depois da indústria do petróleo a indústria da moda
é a segunda maior poluente do meio ambiente. A fibra sintética utilizada na
fabricação do poliéster, por exemplo, leva mais de 200 anos para se decompor,
assim como a fibra artificial utilizada na confecção da viscose, que necessita de 70
milhões de árvores anualmente para sua produção.
Devido a essa problemática, segundo Churchill e Peter (2005), os
profissionais de marketing perceberam que a consciência ambiental além de
necessária é lucrativa, já que reúne estratégias de marketing verde a fim de atender
o desejo dos clientes de proteger o meio ambiente.
2.4.2 Brechós Infantis de Porto Alegre
Em Porto Alegre encontram-se diversos estabelecimentos voltados a venda e
troca de produtos infantis. Segundo informação encontrada no site “Passa Passará
Brechó Infantil”, o estabelecimento é pioneiro nesse ramo na cidade, atuando há
mais de 10 anos no mercado e é considerado o maior da região e um dos maiores
do Brasil, comercializando mais de 10.000 peças mensais, num espaço com
1.000m², com setor de avaliação e área de recreação exclusiva.
Outro brechó infantil muito popular é o “Vai Passando”, fundado em 2010 e
com mais de 63 mil curtidas em sua página do Facebook, comercializam artigos para
crianças de 0 a 12 anos de idade, defendem a reciclagem e possuem loja também
na cidade de Gravataí.
Em março de 2015 surge com esse mesmo conceito o Eco Brechó, que além
de roupas usadas comercializam móveis e roupas de outlet, assim como os demais
brechós citados, porém atendem crianças de 0 a 6 anos e possuem atualmente 30
mil curtidas em sua página.
Um dos mais recentes brechós infantis de Porto Alegre é o “Criança Cresce”,
inaugurado em dezembro de 2017 e com apenas 5 meses de existência já possui
mais de 5 mil curtidas na sua fanpage e quase 3 mil seguidores no Instagram. É o
primeiro brechó infantil da região a utilizar o termo “reuso inteligente” em defesa do
propósito do seu negócio, e não comercializam roupas novas incentivando cada vez
mais o consumo consciente.
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3 METODOLOGIA
Este estudo possui o objetivo de gerar conhecimento com finalidade imediata,
através da pesquisa de natureza prática aplicada mediante abordagem qualitativa.
Segundo Markoni e Lakatos (2007), a abordagem quali-quanti, ou seja, a abordagem
qualitativa está voltada a analisar e esclarecer aspectos mais profundos do
comportamento humano, descrevendo a sua dificuldade de interpretação e
proporcionando informações mais detalhadas como tendências, hábitos e costumes.
Já na abordagem quantitativa a análise das informações ocorre através de técnicas
estatísticas desde as mais simples como percentual até as mais complexas, como
coeficiente de correlação e análise de regressão.
O presente trabalho se classifica, quanto ao gênero, como empírico, já que a
busca de dados ocorreu por meio de informações obtidas da vivência e experiência
dos pesquisados, através da aplicação de questionário com objetivo exploratório,
que segundo Markoni e Lakatos (2006), possui a finalidade de supor hipóteses,
proporcionar maior conhecimento ao pesquisador sobre o assunto relacionado,
modificar ou esclarecer conceitos. Já Martins e Lintz (2007, p. 24), classificam a
pesquisa exploratória “como fundamental para a definição do escopo do objeto de
estudo.”
A pesquisa buscou informações com um grupo de pessoas com interesses
comuns a respeito dos dados que se deseja obter, principalmente em pesquisas
exploratórias e descritivas, classificando esse método como pesquisa com Survey
(SANTOS, 1999).
Para compreender a análise de conteúdo do material qualitativo, segundo
Bardin (1977) é necessário:
Um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter, por
procedimentos. Sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (qualitativos ou não) que permitem a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1977, p. 42).

Portanto, a análise de conteúdo desta pesquisa visou conhecer as motivações
das mães para o consumo em brechós infantis, assim como compreender os hábitos
das consumidoras de brechós infantis, identificando artigos, volume e frequência de
compra, além de analisar as percepções destas consumidoras sobre o tipo de
negócio que é um brechó, bem como seu entendimento sobre o termo “reuso
inteligente”.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A pesquisa foi realizada através de questionário composto por 13 questões
abertas e fechadas. Ocorreu entre os dias 5 e 25 de maio de 2018 e contou com a
resposta de 32 mães, que conheciam pelo menos dois brechós infantis e faziam
compras periódicas no referido varejo. Este capítulo contará com a análise desta
investigação em quatro subcapítulos: perfil do cliente, seu comportamento de
compra, características de brechós e o entendimento sobre o termo reuso
inteligente.

4.1 Perfil dos Clientes de Brechó Infantil

Ao analisar o perfil das pesquisadas percebe-se que maior parte das
participantes conhecem pelo menos dois brechós infantis da cidade, são
consumidoras desses locais há menos de 1 ano e até no máximo 3 anos, costumam
comprar mercadorias para seus filhos mensalmente e trimestralmente.
Para atender ao objetivo que motiva as mães ao consumo em brechós
infantis, assim como compreender seus hábitos, identificando artigos, volume e
frequência de compra a amostra foi questionada sobre a importância dos seguintes
itens: preços acessíveis; custo benefício pelo processo de troca favorecer
economicamente os consumidores; a preocupação com o meio ambiente e um
futuro sustentável; e a exclusividade de produtos:
Gráfico 1: Aspectos para escolha de compras em brechós infantis

Fonte: Dados coletados pela autora
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De acordo com as respostas apresentadas no gráfico acima, verifica-se que
as consumidoras relacionam grande importância aos três primeiros itens,
valorizando na sua decisão de compra primeiramente os preços baixos, seguido da
preocupação com o meio ambiente e o futuro do planeta, além das vantagens do
processo de trocas que geram benefícios ao consumidor que pode utilizar sua
mercadoria antiga como parte do pagamento de novos itens.
Para com o aspecto exclusividade de produtos, as respostas foram
diversificadas e não contemplaram atributo de “muita importância”, e ainda é válido
destacar que, 18% de respondentes atribuíram “nada importante” a este aspecto.
Ao serem questionadas sobre os itens que mais lhe são interessantes em
brechós infantis, quase 97% das entrevistadas responderam que roupas e calçados
são os produtos que mais procuram nesse tipo de comércio. Quanto aos critérios
que instigam a compra desses itens, identifica-se que os preços acessíveis estão em
primeiro lugar, o estado de conservação das peças em segundo e, por fim, a
qualidade dos produtos de acordo com a opinião das mães consumidoras.
Conforme já vimos anteriormente nesta pesquisa, o comportamento do
consumidor depende da habilidade da marca em compreender seus clientes para
que haja a fidelização do mesmo. Solomon (2002) afirma em sua obra que o estudo
do comportamento do consumidor compreende o estudo dos processos envolvidos
quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos,
serviços, ideias ou experiências para atender suas necessidades e desejos.
A preocupação em conhecer o perfil do público alvo de uma empresa torna-se
fundamental para que as estratégias de vendas e de bom relacionamento sejam
alinhadas de forma que venha a satisfazer as necessidades dos clientes, garantir
sucesso nas tomadas de decisões e proporcionar maior lucratividade e
consequentemente crescimento organizacional.

4.2 Comportamento de Compra

Quando questionadas sobre como as consumidoras ficam sabendo da
existência de novos brechós infantis em Porto Alegre, as respostas podem ser
analisadas através do gráfico abaixo:
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Gráfico 2: Existência de novos brechós infantis

Fonte: Dados coletados pela autora

De acordo com o gráfico 2, a maior parte da amostra classificou as redes
sociais como a principal fonte de informações quando há a abertura de novos
comércios do ramo, seguido pela indicação de amigos e familiares.
A amostra também foi questionada sobre o grau de importância atribuído aos
fatores que motivam a fidelização em um brechó infantil através dos seguintes itens:
atendimento acolhedor; localização acessível; estado em que as mercadorias se
encontram; aparência e higienização do local; horário de funcionamento; receber
atualizações da loja por redes sociais, e-mail, whatsapp; preço compatível aos
produtos e, por fim, relacionamento da loja com o cliente.
Gráfico 3: Motivação para fidelização de clientes

Atendimento
acolhedor

Estado em que as
mercadorias se
encontram

Estado das
mercadorias

Aparência e higienização
do local
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Horário de funcionamento

Receber atualizações da
loja pelas redes sociais

Preço compatível
aos produtos

Relacionamento da loja
com o cliente

Fonte: Dados coletados pela autora

Verifica-se nas respostas que os atributos que possuem maior importância
para as consumidoras quanto a sua fidelização a um brechó infantil são o estado em
que as mercadorias se encontram, o preço pago por elas e a aparência e
higienização do local.
Para com o motivo das mães se importarem com o estado das mercadorias,
pode-se observar que conceito de produto, segundo Kotler e Keller (2006), significa
tudo que é oferecido ao mercado a fim de suprir necessidades ou desejos dos
clientes independentemente se for um produto físico ou através de serviços.
Com relação às respostas sobre preço pago por elas como sendo motivo para
fidelização, deve-se compreender que ele é um dos Ps desenvolvidos por Kotler e
Keller (2006) e que é através da determinação deste que a empresa pode definir
seus objetivos e alinhar suas estratégias de sobrevivência, possibilitando aumento
dos lucros, maior participação no mercado e liderança de qualidade de produto.
Cabe ressaltar que preço é o único elemento do composto de marketing que gera
receita, os demais geram custo.
Referente à aparência e higienização do local serem também fatores
importantes para a fidelização dos clientes, segundo Churchill e Peter (2005), o
ambiente físico ou a maneira de disponibilizar os produtos aos consumidores
influenciam no comportamento de compra em vários pontos no processo de tomada
de decisões. Para os autores “um mostruário atraente pode influenciar o
reconhecimento de necessidades por estimular o desejo de experimentar algo novo.”
(CHURCHILL; PETER 2005, p. 167).
Verifica-se ao analisar as características citadas pelas respondentes como
fatores que motivam a fidelização, que é possível determinar a dimensão de cada
um deles e sua importância dentro da organização, assim como avaliar os métodos
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utilizados e tudo que poderá ser feito em termos de estratégias de atuação para
desenvolver diferenciais. Portanto, nesta pesquisa o composto de preço e o
composto de produto se sobressaíram perante aos demais, já que as respondentes
mostraram-se preocupadas principalmente com estes dois critérios.

4.3 Características dos Brechós Infantis

Para entendimento do objetivo que visa esclarecer as percepções das
consumidoras sobre o tipo de negócio que é um brechó, foi solicitada uma avaliação
individual de cada participante perante a esse tipo de negócio, descrevendo os
aspectos positivos e negativos dos brechós infantis de Porto Alegre:
Quadro 1: Aspectos vantajosos e desvantajosos dos brechós infantis de Porto Alegre

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

“roupas boas por preços acessíveis”

“ausência de muitas opções”

“usar roupas semi novas, de marca”

“alguns brechós vendem coisas ultrapassadas e
sem higienização”

“poder fazer a troca das roupas que não servem
mais por outras que estamos precisando”

“faltam opções para crianças com mais de 5
anos, e algumas peças são muito caras em
função das marcas, o que acaba fazendo com
que fiquem quase no valor de peças novas de
marcas mais simples”
“pecam na exclusividade e no atendimento,
sendo necessário enfrentar filas, e muitas vezes
com um tratamento distante ao atenderem. Os
menores as vezes carecem de mais mercadoria
e muitos acabam tendo uma oferta enorme em
outlet e pequena em produtos de reuso.”
“muitos brechós avaliam muito mal os produtos”
“negativo já entrei em locais (lojas) deploráveis,
com produtos horríveis e sujos. Isso no início
me chocou, hoje entro em todos e por
experiência seleciono os locais”
“as pessoas deixam de doar aos mais
necessitados artigos que não servem mais”
“algumas lojas que vendem peças com defeitos
(manchas, rasgos) sem indicação ao
consumidor”

“custo benefício é muito bom comparado ao
tempo que a peça será usada”

“as lojas estão cada vez mais sofisticadas”
“acho que em geral os brechós são todos
ótimos em Porto Alegre, vejo que os maiores
tem várias opções”
“gosto por conta dos produtos que encontrei de
boa qualidade”
“economia e consumo consciente”

“bom atendimento e trocas”
“faz bem pra gente saber que pode economizar
e compartilhar de roupas que foram
pouquíssimo usadas. Faz bem também saber
que a produção acaba diminuindo e isso poupa
recursos do mundo.”

“Negativos as vezes os preços são quase o
preço da loja de origem e troca mercadorias
apenas de marcar que o interessam”
“ter uma expectativa de roupas legais e chegar
na loja e naquele momento ela estar em baixa
de coisas bonitas”
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“Acho muito legal, pois permite a compra de
produtos de qualidade e muitas vezes em
ótimas condições por valores populares.”

“o problema é quando preciso de algo
específico e muitas vezes os brechós não
possuem naquele momento”

A melhor possível tendo em vista a situação
financeira do país qualquer desconto ou valor
reduzido é importante.

“os estoques de peças para meninos são bem
menores e muitas vezes não há muita
variedade”

“as peças são bem mais em conta e como
foram pouco usadas, geralmente estão em bom
estado”

“item em promoção normalmente tem manchas
ou defeitos”

“Acho uma excelente opção para diminuir o
consumo de bens naturais.”

“a partir de 36 meses as roupas já não estão
mais bem conservadas”

Fonte: Dados coletados pela autora

Nota-se que boa parte das entrevistadas refere-se novamente aos preços
acessíveis, qualidade e estado das peças, além da preocupação com a
sustentabilidade como fatores vantajosos dos brechós, contudo, a falta de opções, a
má avaliação da sua mercadoria no processo de trocas e a falta de higienização são
alguns aspectos que desagradam às consumidoras.
A satisfação do consumidor é o objetivo de todo e qualquer esforço de
marketing. É sabido, também, que satisfação é o resultado entre uma equação que
ocorre na mente do consumidor: a expectativa versus o desempenho de
determinado produto ou serviço. Porém, embora seja importante proporcionar a
satisfação dos clientes ao sanar suas necessidades e ao mesmo tempo gerar
lucratividade aos acionistas, uma marca deve ser vista como algo que realiza
aspirações emocionais e que pratique a compaixão de alguma maneira, como a
prática de sustentabilidade. (KOTLER, 2010).
Cada vez mais, os consumidores estão em busca de soluções para
satisfazer seu anseio de transformar o mundo globalizado num mundo
melhor. Em um mundo confuso, eles buscam empresas que abordem suas
mais profundas necessidades de justiça social, econômica e ambiental em
sua missão, visão e valores. Buscam não apenas satisfação funcional e
emocional, mas também satisfação espiritual, nos produtos e serviços que
escolhem. (KOTLER, 2010, p. 4).

Neste ínterim, saber com profundidade o que gera valor para o consumidor
pode e deve ser utilizado pelos gestores de forma a criar uma melhor experiência
para ele em todo o processo de compra.
Outro aspecto interrogado para elaboração desta pesquisa tem relação a
presentear ou não amigos e familiares com produtos usados:
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Gráfico 4: Sobre presentear com itens de

reuso
Fonte: Dados coletados pela autora

Segundo o gráfico 4 percebe-se que metade das respondentes afirmam que
presenteiam amigos e familiares com itens já usados por outra criança, e a outra
metade relata não praticar este ato.
Questionadas se em algum momento da sua vida vivenciaram a resistência à
prática de consumo em brechós infantis, ou se já presenciaram alguém que tenha
passado por esta situação.

Fonte: Dados coletados pela autora

Observa-se que 53% das mães que participaram da amostra responderam
que nunca sofreram ou ficaram sabendo da resistência ao consumo de roupas
usadas, enquanto 38% das entrevistadas afirmaram que já passaram por situações
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de críticas, muitas vezes pelos próprios familiares, ou já presenciaram alguém que
também tenha passado por isso. É válido destacar que 6% entrevistadas relataram
sentir em algum momento da vida receio em consumir em brechós, porém com o
passar dos anos e com a mudança de proposta dos brechós atuais, fizeram com que
suas percepções mudassem, tornando-se também consumidoras desses locais.
Kotler e Keller (2006, p. 183) definem que:
A cultura é o principal determinante do comportamento e dos desejos da
pessoa. À medida que cresce, a criança adquire certos valores, percepções,
preferências e comportamentos de sua família e de outras instituições.
Cada cultura é constituída por subculturas, que fornecem identificação e
socialização mais específica para seus membros.

Neste caso pode-se observar que já está existindo uma quebra de paradigma
com relação ao reuso de roupas para crianças. O que, em algum momento, era
entendido como complicado de ocorrer, a compra em brechó infantil agora já
acontece mesmo que o comportamento dos grupos sociais desta mãe ainda não
esteja homogêneo.
Cabe atentar ao que ressalta Cobra (1997, p. 59) quando afirma que nem
todos agem da mesma maneira: “Cada consumidor reage de forma diferente sob
estímulos iguais, e isso ocorre porque cada um possui, uma „caixa preta‟ diferente.”
Como mostra a pesquisa, as consumidoras tendem a ter atitudes diferentes, agindo
de acordo as suas próprias decisões.
Segundo Bôas e Lemes (2012), os clientes de brechós buscam produtos
duráveis e de qualidade, sendo primordial a preocupação com o ambiente da loja,
assim como a higienização, organização e conservação das peças. É necessário
aliar a moda à estrutura dos brechós a fim de proporcionar novas oportunidades de
mercado para esse negócio através de pesquisas e reconstrução de significados
para quem busca estilo autêntico e alternativa criativa.
A partir disso, percebe-se que a aceitação dos brechós depende basicamente
da maneira com que ele vem sendo apresentado a sociedade, o preconceito notado
por muitos é resultado de uma apresentação passada denegrida, que tornou-se
responsável por percepções pessimistas e que refletem até os dias de hoje.
Contudo, a repaginação e a nova proposta dos “brechós boutiques” vêm causando
cada vez mais aceitação e valorização social.
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4.4 Conceito de Reuso Inteligente

Para esclarecimento da questão que preocupa-se com o entendimento do
termo “reuso inteligente”, quando questionadas as respondentes compartilharam
suas percepções e a figura 1 retrata as palavras mais lembradas pelas
consumidoras para definição do termo.
Figura 1: Nuvem de palavras com a percepção sobre o termo “Reuso Inteligente”

Fonte: Dados coletados pela autora

Pode-se observar que as palavras mais mencionadas foram o próprio termo
reuso inteligente, bem como roupa, produtos, sustentabilidade e reutilizar.
Para a interpretação completa desta questão aberta foi utilizada a análise de
conteúdos de onde extraiu-se as seguintes principais categorias:
Quadro 2: Referente ao entendimento sobre Reuso Inteligente

Categoria

Frequência

Reutilização: maneira inteligente de aproveitar e reaproveitar

15

Preocupação com o meio ambiente

8

Economia

8

Fonte: Dados coletados pela autora

Percebe-se que o entendimento de “Reuso Inteligente” aparece com maior
frequência na interpretação das respondentes como sendo o aproveitamento do que
não seria mais útil, explicando melhor, é uma maneira de reaproveitar produtos que

26

para determinada pessoa já não possuía mais finalidade, mas que para outra iniciará
um novo ciclo de vida. Em seguida as consumidoras demonstraram-se preocupadas
com o meio ambiente e com a economia gerada ao consumir em brechós.
Segundo Portilho (2010), o consumidor tornou-se o novo ator social no que
refere ao consumo consciente, ou seja, é o indivíduo que possui responsabilidade
ambiental independente se agir individualmente ou de forma coletiva. O consumo
sustentável e a preocupação com o meio ambiente dependem das ações dos atores
sociais, tornando-os peças fundamentais neste processo. Mas para pensarmos
coletivamente é necessário mudar o comportamento enquanto ser humano, “neste
sentido, ações individuais conscientes, bem informadas e motivadas por “valores
ambientalizados” aparecem como uma nova estratégia para produzir mudanças em
direção à utopia da sociedade sustentável.” (PORTILHO, 2010, p. 164).
Leff (2012) afirma em sua obra que a questão ambiental não se limita em dar
bases ecológicas ao processo de produção, ou encontrar métodos cada vez mais
modernos e tecnológicos para reciclar, ou ainda valorizar cada vez mais os recursos
naturais e aplicar normas ecológicas de proteção para passar-se a ter um
desenvolvimento sustentável. É preciso acima de tudo se ter o entendimento da
espécie humana.
Não só se responde à necessidade de preservar a diversidade biológica
para manter o equilíbrio ecológico do planeta, mas de valorizar a
diversidade étnica e cultural da espécie humana e fomentar diferentes
formas de manejo produtivo da biodiversidade, em harmonia com a
natureza. (LEFF, 2012, p. 57).

Sendo assim, o “Reuso Inteligente” é a maneira inteligente de consumir,
principalmente se tratando no contexto da infância, onde as necessidades são mais
frequentes devido ao crescimento acelerado e foi entendido pela maioria da
amostra. Essa forma de consumo proporciona economia de um lado para que haja
investimento em outro, enfatiza-se a ideia de que não vale a pena o gasto excessivo
com produtos de alto valor, já que serão utilizados por algumas semanas ou poucos
meses.
É importante lembrar que tudo isso pode ser realizado em “harmonia com a
natureza” conforme citado por Leff (2012), tornando o reuso como uma prática
sustentável que possibilita menor agressão a natureza e maiores possibilidades de
desenvolvimento e entretenimento.
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5 CONCLUSÃO

Pode-se perceber nesta pesquisa que o surgimento da proposta dos brechós
no século XIX deixava muito a desejar em diversos critérios, quanto ao aspecto
físico das lojas, a qualidade precária dos produtos e a falta de um atendimento
acolhedor e atencioso. Porém, com o passar dos anos percebeu-se uma valorização
na proposta desses locais devido à alteração que sofreram ao adequar-se a
propostas mais atraentes para o consumidor atual.
A repaginação apropriada ao momento, em que os consumidores estão cada
vez mais conscientes de suas escolhas de compras e preocupados com a questão
sustentável, está fazendo dos brechós locais de aceitação e despertando interesses
naqueles que até então não tinham o costume de consumir itens usados. A proposta
de valor oferecida aos clientes ao realizarem trocas nestes estabelecimentos ou
consumir com preços atrativos muitas vezes por peças que pagariam um valor
exorbitante quando novos, estão fazendo os brechós serem vistos como locais
vantajosos de se comprar e/ou vender.
Os brechós infantis apresentam uma maior vantagem, comparados aos
adultos, já que o processo de crescimento acelerado das crianças demanda artigos
com mais frequência, por isso essa pesquisa buscou entender as motivações das
mães que consomem em brechós infantis de Porto Alegre a fim de compreender
seus hábitos e suas percepções.
Esta pesquisa buscou entender as percepções das mães sobre o consumo
em brechós infantis de Porto Alegre. Para o objetivo que visou conhecer as
motivações e hábitos das mães que consomem em brechós infantis, identificando
artigos, volume e frequência de compra, constatou-se que os artigos mais visados
são de vestuário e calçados, que as compras são efetuadas geralmente
mensalmente ou trimestralmente, e os preços acessíveis, a preocupação com o
meio ambiente e a oportunidade de trocas são os principais aspectos motivacionais
ao consumo em brechós.
Referente às percepções das consumidoras sobre o tipo de negócio que é um
brechó, como fatores vantajosos novamente os preços acessíveis ganharam
destaque neste aspecto, também a valorização de produtos com qualidade e que
estejam em bom estado, além da importância da preocupação com a
sustentabilidade. Quanto aos fatores desvantajosos, a falta de opções de
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mercadorias, a má avaliação no processo de trocas e a falta de higienização são
alguns aspectos que desagradam às consumidoras.
No objetivo que busca o entendimento do termo “reuso inteligente”, constatouse que é considerado pelo público-alvo uma maneira inteligente de aproveitar e
reaproveitar itens que já foram utilizados por outra pessoa anteriormente, além da
preocupação com o cuidado com o meio ambiente, assim como sendo e a economia
gerada ao consumir em brechós.
Concluiu-se que os preços acessíveis, a qualidade dos produtos que estão à
venda e a preocupação com o meio ambiente estão entre os principais fatores que
atraem e fidelizam os clientes a um brechó infantil. Contudo, esse fato que atrai cada
vez mais clientes para estes estabelecimentos não eliminou o preconceito ainda
presente em muitas pessoas que não consomem itens de reuso.
Hoje em Porto Alegre existem diversos brechós infantis que divulgam a
conscientização social e a preocupação com o meio ambiente como estratégias de
marketing de sua marca, buscando atingir o público de maneira a convencer sobre
os benefícios em comprar em brechó já que também podem contribuir para um
mundo mais sustentável. Esse aspecto faz do reuso inteligente uma forma atraente
mercadologicamente, já que tende em reaproveitar itens de maneira que retarde o
descarte dele na natureza.
Como pode-se perceber, a maioria das consumidoras de brechós infantis,
respondentes desta investigação, costuma comprar nestes locais a menos de três
anos, ou seja, um assunto muito recente e que gerou limitações de informações na
literatura para elaboração deste artigo. Sugere-se que haja maior estudo sobre essa
nova tendência a fim de valorizar ainda mais essa alternativa de consumo
participativo.
Concluindo, o aspecto positivo dos brechós infantis de Porto Alegre vem
ganhando força e ganhando cada vez mais espaço no mercado, a particularidade
proposta por este tipo de comércio a fim de suprir as necessidades dos clientes e
conceder vantagens que as lojas convencionais não praticam fazem dele um setor
diferenciado despertando cada vez mais clientes adeptos.
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