
ESPIONAGEM NA GÔ
D

efinir iogurtes como itens de compras
mais espaçadas faz parte do passado.
Hoje, essa categoria alcançou, orgu-
lhosamente, a posição de destino dentro
do supermercado, ou seja, o consumidor
incorporou o hábito de comprar iogurtes
definitivamente. O tempo médio ne-

cessário para comprar iogurtes é de 1,34 minuto e a maioria
(70%) das compras da categoria é feita em até duas vezes por
mês. A média de valor gasto com essa categoria é de R$ 7,84.

Essas foram algumas constatações da Espionagem Giro
News na gôndola de iogurtes e bebidas lácteas (confira a
metodologia no box). As investigações do comportamento do
consumidor diante da categoria mostraram que as mulheres
são as principais compradoras e o café da manhã é o momento
preferido para saborear os produtos. Portanto, uma ação no
ponto-de-venda expondo o produto em uma mesa decorada
para café da manhã pode ser uma ótima alternativa para
aumentar o potencial de compras dessa categoria.

Pequenos decisores
As crianças desempenham papel importante na compra. A

maioria (54%) dos entrevistados afirmou que tem crianças em
casa e esse fato orienta as compras de forma geral. Quando



Os iogurtes abandonaram
a posição de supérfluos e
foram incorporados,
definitivamente, aos hábitos
de consumo dos brasileiros
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NDOLA DE IOGURTES
as crianças estavam acompanhando as
compras, muitas mães abriram iogurtes
para dar a seus filhos. Além disso, os
pequenos participam ativamente da
escolha dos produtos. Quando estão
ao alcance de suas mãozinhas curiosas
e gulosas, eles não pensam duas vezes
em pegar e colocar seus iogurtes pre-
feridos no carrinho de compras.

A espionagem de Giro News flagrou
uma mãe tirando seis vezes do carrinho
produtos que seus três filhos queriam
levar para casa. No final da compra,
além dos produtos que havia decidido
comprar, essa mãe levou mais um
produto para cada filho.

Isso mostra a importância de o pequeno
consumidor ser levado a sério no ponto-

de-venda, já que ele desempenha
papel importante na decisão de
compras da família. Converse com
seus fornecedores para promover
uma ação especial no ponto-de-
venda para as crianças.

Rótulos
Entre os espionados por Giro

News, 64% não leram os rótulos das
embalagens. Em contrapartida, 32%
leram minuciosamente as etiquetas
e buscaram informações sobre
ingredientes e valores nutricionais
dos produtos. Quando não encon-
traram as informações de que pre-
cisavam, não relutaram em pedir

ajuda aos funcionários dos
supermercados. Em diversas
ocasiões, os funcionários das
lojas foram abordados por
consumidores buscando in-
formações.

Pode-se interpretar essa busca
por informações, seja por meio
de rótulos ou em contato com
funcionários, como aumento
da conscientização do consumi-
dor em torno dos benefícios
do iogurte à saúde. Muitos
médicos e nutricionistas estão
recomendando o consumo de
iogurtes para crianças, jovens
e adultos e determinando até
mesmo a subcategoria que
deve ser consumida. É o caso
dos iogurtes funcionais, que
começaram a figurar na lista de
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de compras dos consumidores há pouco
tempo, uma vez que essa subcategoria
é nova, mas já responde por 12% das
compras dos consumidores pesquisados
pela espionagem de Giro News (leia mais
sobre alimentos funcionais nesta edição).

Hábitos de consumo
Na hora de escolher o que levar para

casa, 52% dos consumidores atendem a
preferências individuais dos membros
da família, enquanto 22% compram
produtos que agradam a todos e 22%
responderam que, além de atender
a preferências individuais, também
compram, pelo menos, um produto
que fica à disposição de todos que
freqüentam a casa.

O consumidor da categoria é eclético
com relação às marcas. Pelo menos
44% levam para casa duas marcas
diferentes de produtos. Há uma fatia
de consumidores, representada por
18% dos entrevistados, que leva até três
marcas para casa.

Todos os dias os dois supermercados
pesquisados ofereciam promoções
com cartazes. Porém a espionagem
de Giro News observou que 58% dos
consumidores não compraram produtos
em promoção. Isso mostra que muitos
consumidores procuram atributos
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específicos nos produtos e não abrem
mão disso, embora boas ofertas os
atraiam. Atentos à competitividade das
marcas, 44% compararam preços, mas
50% compraram sem fazer comparação
de valores.

A subcategoria mais comprada é
a de iogurte líquido, com 46% da
preferência dos consumidores, seguida
de leite fermentado (38%), iogurte light
(22%), iogurte natural (18%) e iogurte
líquido batido em embalagem tamanho
família (4%).

Fonte: Giro News, ano 9, n. 107, p. 20-24, abr. 2005.




