
Prontos para
comprar
Retomada do consumo em todas as classes reflete o clima de otimismo

gerado pela economia em crescimento, porém, as perdas dos anos de reces-

são ainda não foram recuperadas

Claudia Manzano

Consumidor respira aliviado e abre o bolso
para bens mais sofisticados e as classes de
baixa renda voltam a adquirir itens cortados da
cesta de consumo nos anos anteriores. Pes-
quisas da ACNielsen e da Latin Panei consta-
taram que, com a retomada das compras, a
retração vivida nos anos anteriores estagnou.
Como conseqüência, o comportamento dos
consumidores também mudou, as compras de
reposição se tornaram mais freqüentes e, com
isso, grandes redes varejistas perdem espaço
para os pequenos varejos.

Com o controle da inflação e a relativa esta-
bilidade econômica, a retração dos primeiros
anos do século foi deixada para trás par dar
lugar à retomada do consumo em 2004. Com
isso, cada tipo de público demonstra suas ca-

racterísticas mais peculiares, consome menos
na compra de abastecimento e repõe produ-
tos mais vezes durante o mês. Quem ganha
com a mudança é o pequeno varejo que esti-
ver por dentro das tendências e adaptado ao
comportamento do consumidor.

A conjuntura econômica mostrou itens positi-
vos em 2004: O PIB do Brasil cresceu 5,2%
em 2004, junto de outros indicadores, como
controle da inflação, 7,6% (IPCA); queda de de-
semprego de 11,6%; superávit comercial de US$
33,7 bilhões; índice Ibovespa de 17,8; interrup-
ção da queda do poder aquisitivo (gráfico pág.
44). Mesmo com algumas preocupações - 83%
do uso da capacidade instalada; aumento da
carga tributária, desvalorização do dólar (-7%),
aumento real dos preços administrados, aumen-
to da taxa básica de juros -, o consumidor re-
cuperou o otimismo e foi às compras.

Cerca de 3,2 milhões de lares brasileiros, de
acordo com a pesquisa da Latin Panei, volta-
ram a comprar produtos chamados "supér-
fluos", ou seja, aqueles não inclusos na cesta
básica. Já a pesquisa da ACNielsen revela que,
em 2003, 87% dos consumidores alteraram a
lista de compras - 35% cortaram a quantida-
de comprada, 47% diminuíram, e 29% aumen-
taram sua lista da compras. No ano seguinte,
esse número caiu para 71% - 24% cortaram,
37% diminuíram e manteve os 29% de consu-
midores que aumentaram a lista. Ou seja, a

38 Distribuição



pesquisa da ACNielsen revelou que não hou-
ve crescimento, mas brecou a retração.

A Latin Panei constatou que a retomada do
consumo foi mais intensa nas classes D e E.
Cerca de 2,2 milhões de lares das classes bai-
xas voltaram a incluir produtos mais sofistica-
dos - como cereal matinal, bebidas à base de
soja, suco pronto para beber e iogurte - em
sua cesta de consumo. Fátima Merlin, gerente
de atendimento ao varejo do instituto, explica
que "com melhor desempenho de bens durá-
veis no primeiro momento de recuperação da
economia, no início de 2004, a movimentação
do mercado gerou empregos e atingiu as clas-
ses mais baixas, que voltaram a consumir os
itens que haviam cortado de sua cesta de com-
pras nos anos anteriores".

A classe C também foi beneficiada, porém,
com menor intensidade. Diretora comercial da
Latin Panei, Claudia Fioratti revela que "a volta
das classes C, D e E às compras é fundamental
para as indústrias, uma vez que as três classes
juntas representam 71% do consumo no País".
Merlin ressalta que "para atender esse público
o pequeno varejo e a indústria têm de estar

preparados, pois essas classes não
disponibilizam dinheiro para fazer
grandes compras, o tíquete médio
é menor e compram em picadinho,
mas gastam!"

No desempenho geral, o instituto
revela que o crescimento de gasto
médio das 64 categorias analisadas
subiu 4% em 2004. No mesmo pe-
ríodo, o tíquete médio cresceu 3%,
volume médio comprado 4%, e o
gasto médio com produtos não bá-
sicos avançou 5% em comparação
com 2003. Mesmo sem atingir o
mesmo índice de crescimento do
PIB, a recuperação é notável para
um setor que sofria com queda nos
últimos anos. "Apesar de não haver
superado as perdas, o ano foi posi-
tivo", confirma Fátima Merlin.

Quem pode realmente comemo-
rar é o Rio Grande do Sul. O Esta-
do superou todos os resultados da
média nacional e apresentou o

melhor desempenho do País com 15% de
crescimento no gasto médio dos lares e 7%
de volume, quase o triplo de crescimento da
média nacional e perto do dobro em volume
médio comprado.

[ Menores e mais freqüentes ]
O pequeno varejo alimentar mantém a tendên-

cia de crescimento na participação nas vendas
diretas ao consumidor. As pesquisas destacam
a perda de espaço das grandes redes (quadro
Pequeno Varejo Alimentar), e dos 900 mil pon-
tos-de-venda no Brasil, 300 mil são pequenos
do canal alimentício. Esse canal atende clientes
nas compras de reposição, geralmente feitas nas
lojas mais próximas ao consumidor.

O consumidor latino-americano, em qualquer
nível social, valoriza especialmente a proximida-
de da loja no momento de escolher o lugar da
compra, como revelou a ACNielsen. No merca-
do atual, atributos preço e qualidade são exi-
gências básicas, não mais uma diferenciação
da loja, "é o cacife inicial para entrar no jogo",
reforça o diretor de Retailer Services da
ACNielsen, João Carlos Lazzarini, Promoções,

40 Distribuição



variedade e qualidade são itens secundários.
Em 2001, 61% dos consumidores concentra-

vam suas compras em três canais ou mais. Em
2004, esse índice saltou para 74%. No mesmo
período, as compras em um único canal caíram
de 13% para 5%. Os que se concentravam em
apenas dois canais caíram de 26% para 20%.

Não é por menos, pois, além da facilidade de
estar perto de casa e oferecer bons serviços, a
ACNielsen também mostrou que o preço des-
sas lojas competem de frente com as grandes
redes. Em mais de 70% das categorias, o
cliente paga menos ou o mesmo valor nos pe-
quenos varejos do que nos auto-serviços de
10 e mais check outs.

[ Espécies diferentes ]
Assim como a proximidade é a chave para o

consumidor, distribuição e boa exposição são es-

senciais para os fabricantes. A execução eficien-
te em microrregiões é vital para varejistas. As me-
nores lojas, que não têm espaço para estoque e
exposição, podem aprimorar a segmentação de seu
público.

O estudo da ACNielsen classificou os con-
sumidores em sete categorias: vorazes (12%),
batalhadores (29%), ascetas (11%), inovado-
res(12%), caçadores (11%), conservadores so-
fisticados (13%), trabalhadores práticos (13%)
[veja box abaixo]. Em mercados com concen-
tração de riqueza acentuada, a segmentação por
nível socioeconômico é ainda mais necessária.

As expectativas dos consumidores a respeito
de que ofertas e marcas encontrar nos diferen-
tes canais são similares. As diferenças ficam com
os hábitos dos consumidores de cada canal. O
consumo de gratificação pessoal, como produtos
de luxo e práticos, é tendência mundial junto com
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categorias light, que se concentram em segmentos
de consumidores de alto poder aquisitivo.

[ Categorias personificadas ]
Diferenciar só o cliente também é um erro, pois

a relação do consumidor com o produto e sua
marca varia para cada categoria. 26% dos consu-
midores que não encontram sua marca na cesta
de alimentos básicos compram de outra marca.
Mas apenas 41% tomam a mesma atitude quan-
do a categoria é produtos de higiene pessoal. Já
na compra de sabão em pó, detergente, sabonete
e creme dental, por exemplo, o consumidor priori-
za mais o tempo gasto do que o dinheiro, ou seja,
não se importa com marca nem preço. Nas cate-
gorias feijão e carne, a ACNielsen mostra que ele
prioriza o preço mais baixo, se não achar o preço
razoável, vai buscar o produto em outras lojas.

Para atrair o consumidor, a indústria concentra
seus esforços nos lançamentos. Cerca de 11 mil
itens foram apresentados aos consumidores em
2004. No entanto, nem sempre as novidades tra-
zem benefícios para os varejistas. Grande parte
dos lançamentos é destinada às classes altas e
se destaca pelos preços elevados. "A expectativa
é que a indústria inove com produtos destinados
às classes baixas, com preços acessíveis", afirma
o diretor da ACNielsen Customized Research, Ar-
thur Bernardo Neto.

[ Valor de produto ]
Todas as cestas de alimentos anali-

sadas pela Latin Panei apresentaram
crescimento em valor: mercearia doce
5,1; perecíveis 4,9; higiene e beleza
4,6; bebidas não alcoólicas 2,7; lim-
peza caseira 2,3; mercearia salga-
da 1,9; bebidas alcoólicas 0,5 e ou-
tros 2,5. Na maioria das cestas é
notável o aumento da proporção de
marcas de alto preço e marcas lí-
deres, com ganho de participação
de mercado (quadro Crescimento
das Cestas).

A cesta de higiene pessoal am-
pliou sua participação atingindo 4,6
milhões de lares e registrou gasto
médio 13% maior que em 2003.
Bebidas não alcoólicas vêm em se-
guida com 3% de ampliação no gas-

to médio e 3,6 milhões de lares, e os ali-
mentos ampliaram 8% de penetração e
gasto médio 2% maior.

No varejo, a polarização de preços domi-
na, marcas com preços mais altos e mais
baixos ocupam as prateleiras. No caso do
segmento de cu idados para roupas, a
ACNielsen destaca que as marcas de pre-
ços altos (30% superior a média da cate-
goria), interromperam o movimento de per-
da da market share, devido, principalmen-
te, a lançamentos de novas versões.

Na cesta de limpeza caseira o fenômeno
se acentua: de 15% de vendas da marca de
alto preço em 2003, subiu para 30% em
2004. "A categoria de limpeza aumentou seu
gasto médio devido a lançamentos de vári-
os fabricantes que impulsionaram o consu-
mo e, principalmente, nos últimos três anos,
da adesão de consumidores provenientes
das classes D. e E", afirma Denise Novaes.

Já o estudo da Latin Panei revela me-
lhor desempenho das marcas de preço in-
termediário. Eles ficaram com 40% do sha-
re valor contra 20% das marcas de baixo
preço e 33% das marcas mais caras.
Cerca de 47% das marcas líderes ganha-
ram share valor em 2004, e 27% amplia-
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ram penetração.

Fonte: Distribuição, ano 13, n. 147, p. 38-44, abr. 2005.




