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Segundo pesquisa, 50% dos norte-americanos compraram produtos orgânicos nos últimos seis 
meses e 15% pretende comprar no futuro  
 
Na primeira palestra do dia no FMI Show, feira do Food and Marketing Institute que acontece em 
Chicago, nos Estados Unidos, e vai até o dia 4 de maio, foram apresentados os resultados de uma 
pesquisa realizada pelo Food and Marketing Institute em 2004. A pesquisa aponta para o aumento 
da competição e mostra também oportunidades existentes para os varejistas. 
 
Aumento da Competição 
 
Preço e conveniência continuam sendo os fatores mais importantes para compra fora da loja 
habitual. De 2002 para 2000 o tempo para abertura de uma nova loja caiu de 40 para 29 
semanas, tornando a competição ainda mais agressiva. A importância das lojas de desconto 
continuou a crescer de 2003 para 2004. Neste ano, 21% dos consumidores norte-americanos 
declararam ter como loja primária para compras as lojas de descontos ou clubes de compras. 
Entre as maiores preocupações dos varejistas estão: supercenters (46%), novos supermercados 
(24%), clubes de compras (14%), lojas de desconto (11%) e supermercados existentes (11%). 
 
Os supermercados vêm apresentando queda na participação em vendas de algumas categorias. 
De 2001 a 2004 as participações de vendas dos supermercados foram as seguintes: cereais de 
81% para 62%, remédios sem prescrição de 33% para 23% e produtos de papel de 54% para 
31% (este ultimo de 2002 para 2004). Por outro lado, na categoria de comidas prontas para 
serem consumidas em casa, os supermercados apresentaram um forte crescimento se comparado 
aos restaurantes tradicionais e fast-foods. Um dado curioso é que o número de lojas que oferecem 
o auto check-out passou de 8% em 1999 para 31% em 2004. 
 
Interessante também é a diferença de percepção entre varejista e consumidor. Os consumidores 
declaram como motivo de escolha das lojas (por ordem de importância): limpeza, produtos de 
alta qualidade, carnes de alta qualidade, preço, serviço e localização. Já os varejistas acreditam 
que os consumidores escolhem as lojas (por ordem de importância): preço, serviço, limpeza, 
qualidade dos produtos, variedade e localização. 
 
Oportunidades 
 
A pesquisa mostra também uma série de dados sobre  o consumidor. Dentre as maiores 
preocupações em relação a nutrição a quantidade de gordura dos alimentos ainda é o principal 
fator com 48%. Já a quantidade de carboidratos, que nem aparecia na pesquisa em 2003, passou 
a ser o segundo fator mais importante com 20%, seguido pela quantidade de açúcar com 18%. 
Um resultado disso é a queda de 25% de consumidores que declaram comprar semanalmente na 
área de pães. 
 
Segundo a pesquisa, 50% dos norte-americanos compraram produtos orgânicos nos últimos seis 
meses e 15% pretende comprar no futuro. Os produtos orgânicos são vistos pelos consumidores 
como sendo melhores para a saúde. 
 
Um dado interessante da pesquisa mostra que mais de 50% das mulheres se consideram acima 
do peso quando na realidade menos de 50% estão realmente nesta classificação. Já entre os 
homens ocorre o inverso: menos de 50% acreditam estar acima do peso, quando na realidade 
mais de 60% dos homens encontram-se nesta categoria. 
 



O hábito de comer fora de casa também permanence crescendo com 17% dos consumidores 
comendo a principal refeição fora de casa três vezes ou mais na semana. Já entre os jovens de 15 
a 24 anos este percentual sobe para 31%. 
 
* Guilherme de Almeida Prado é sócio-diretor da Plano 1 Comunicação e cobre o FMI Show para o 
Meio & Mensagem Online. 
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