


GASTA na loja?

possível trabalhar aspectos que
impulsionem o crescimento
desse valor desde que as expec-
tativas desse mesmo consumi-
dor sejam atendidas a conten-
to. Foi a partir disso que a
LatinPanel, empresa de pesqui-
sa do Grupo Ibope, em parce-
ria com SuperHiper, conduziu
a pesquisa "Tíquete Médio",
que usou como base a sua Pes-
quisa Nacional de Consumido-
res, que inclui cerca de 340 mil
entrevistas por ano e envolve
a avaliação de 64 categorias de
produtos de largo consumo das
cestas de alimentos, bebidas
(não inclui cerveja), higiene e
limpeza. "Nossa fonte de infor-
mação é o domicílio brasileiro
e por isso reportamos sempre
todos os canais de compra,
não só o supermercado", afir-
ma a gerente de atendimento
da LatinPanel, Fátima Merlin.

Desde o advento da estabi-
lidade econômica, o setor de
auto-serviço tem se beneficia-
do com uma distribuição das
compras no decorrer do mês,
movimento que viu pulverizar
a famosa "compra de mês", em
que o consumidor, com medo

que a inflação "comesse" seu
salário, comprava tudo numa
única ida ao ponto-de-venda.
"Antes da estabilidade econô-
mica, iniciada em 1994, as com-
pras entre os dias 1a e 10 do
mês concentravam 60% das
vendas", lembra Fátima. Em
2001 ainda havia um desnível,
embora mais equilibrado: 41%
das vendas aconteciam nos pri-
meiros dez dias do mês, 32%
entre os dias 11 e 20, e 27% nos
dez dias finais. Agora há um mo-
vimento contínuo. Os primeiros
dez dias respondem por 36% e
tanto os dez dias seguintes
quanto os dez últimos respon-
dem pelos mesmos 32%. Já du-
rante a semana a maior con-
centração é no final de sema-
na, com 34% das vendas, sendo
que 26% acontecem no sábado.
Na comparação entre 2001 e
2004, o número de idas ao pon-
to-de-venda aumentou 13% no
período. Em conseqüência, o tí-
quete médio caiu 7%.

Esse fenômeno ocorre inde-
pendentemente da classe soci-
al, sendo que as idas das clas-
ses A e B subiram de 7,7 por
mês em 2001 para 9 vezes por

mês o ano passado, e das clas-
ses D e E aumentaram de 9
vezes por mês em 2001 para
10,3 por mês em 2004. Mas o
destaque é para a classe C, que
ia 8,4 vezes por mês ao ponto-
de-venda em 2001 e em 2004
passou a ir 9,7 vezes por mês.
Já a queda do tíquete médio é
similar nas classes A, B e C (de
7%) e um pouco menos nas
classes D e E (de 6%).

Média nacional

A pesquisa revela que o tí-
quete médio do consumidor
brasileiro nos vários tipos de
canais de varejo é de R$ 13 e
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o número de idas mensais ao
ponto-de-venda é de nove.
Com relação ao setor super-
mercadista, o tíquete médio é
maior, de R$ 19 (a pesquisa in-
clui produtos das cestas de ali-
mentos, bebidas, higiene e lim-
peza), enquanto o número de
idas é menor, quatro vezes. "Há
uma oportunidade para o se-
tor potencializar a freqüência
de compra do consumidor no
próprio canal, ou seja, fazê-lo ir
mais vezes às lojas supermerca-
distas", diz Fátima. Com a mé-
dia de uma única visita mensal,
o hipermercado apresenta um
tíquete médio maior, de R$ 24,
o que o caracteriza como um
ponto de compras maiores.

O dado, em relação ao
mercado norte-americano, ain-
da é acanhado. "Embora não
dê para fazer uma comparação
direta, pois o mercado e a eco-
nomia dos Estados Unidos são
bem diferentes da realidade
brasileira, ainda falta muito para
o País avançar", avalia o con-
sultor técnico da Abras Antô-
nio Carlos Ascar. Entre 1997 e
2001, o tíquete médio nos Es-
tados Unidos aumentou 21,5%
(em valores reais), saltando de
US$ 19,22 para US$ 25,66. "Es-
timo que atualmente ele deva
girar em torno dos US$ 29",
diz. Só para se ter uma idéia
da realidade norte-americana,
o gasto médio semanal de
uma pessoa que mora sozinha
e vai ao ponto-de-venda duas
vezes na semana é de US$ 59.
Já a família com quatro pes-
soas gasta em média US$ 101
semanalmente.

Da média de quatro vezes
que o consumidor brasileiro
vai aos supermercados, três

SuperHiper

delas é para comprar alimen-
tos; duas, em média, para com-
prar itens de higiene e bebidas
e somente uma vez para adqui-
rir produtos de limpeza. Por isso
mesmo o tíquete médio da ces-
ta de alimentos é 62% maior
que o das demais cestas. Ao
mesmo tempo, o gasto médio
por ida durante os dez primei-
ros dias do mês é 11% maior
que a média do mês.

"O problema é que o con-

sumidor está cada vez menos
fiel ao canal supermercado; ou
seja, ele está mixando mais os
canais", aponta Fátima. Em
2001 61% dos consumidores
usavam três ou mais canais de
compras e 13% usavam somen-
te um. Três anos depois, em
2004, a parcela que opta por
três ou mais canais subiu para
74% e os fiéis a um único caiu
para 5%. "Num ambiente alta-
mente competititvo como o do
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o da média nacional. "Esse fenômeno
revela que o setor supermercadista pre-
cisa conquistar mais espaço nessas
regiões, de modo a ampliar seus gan-
hos e oferecer melhor serviço", diz.

De fato, o tíquete médio das cinco
maiores redes supermercadistas (Pão
de Açúcar, Carrefour, Wal-Mart, Sonae
e Cia. Zaffari) nas regiões é menor, de
R$ 20. Entre os outros auto-serviços,
independentemente de tamanho de
loja, o Norte/Nordeste mantém os
R$ 22 de tíquete médio, sobressaindo-
se entre as outras regiões.

Já o Distrito Federal parece ser a
Meca do auto-serviço. Enquanto o tí-
quete médio do total do varejo é de R$
14, o do auto-serviço é de R$ 22 e o das
cinco maiores redes é de R$ 26. Nos
outros auto-serviços (todas as lojas, in-
dependentemente do tamanho e forma-
to, excetuando-se as das cinco maiores
redes) ele cai para R$ 20 e no varejo
tradicional, grande concorrente no Nor-
te/Nordeste, ele é de ínfimos R$ 3. O
mesmo varejo tradicional é expressivo na
Grande Salvador (BA) e no Grande Reci-
fe (PE), locais em que o tíquete médio é
de R$ 15 e o do auto-serviço é de R$ 21
e R$ 20, respectivamente.

O menor tíquete médio do auto-
serviço é o da Grande Fortaleza, de
R$ 14. Lá, o tíquete médio do merca-
do em geral é de R$ 10, o das gran-
des redes de R$ 15 e dos outros auto-
serviços de R$ 12.

De maneira inédita, a pesquisa da
LatinPanel sinaliza o setor não só com o

resultado dos tíquetes médios dos
consumidores, mas com potencialida-
des e oportunidades ocultas. "Cabe
ao empresário saber melhorar seu ser-
viço para tirar maior proveito do seu
negócio e ampliar esse tíquete médio.
Ou, ainda, levar o consumidor mais
vezes à sua loja", afirma Fátima.
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varejo, onde preço, prazo, for-
mas de pagamento e diversos
serviços são oferecidos por to-
dos, o atrativo passou a ser os
serviços diferenciados, como
loja dentro da loja, nichos es-
pecíficos (consumo saudável,

mundo infantil, etc.) e, princi-
palmente, a proximidade do
ponto-de-venda da casa do
consumidor", diz Fátima, citan-
do que pesquisas da própria
LatinPanel revelam que os cli-
entes das lojas menores, de vi-
zinhança, apontam sempre a
proximidade entre os três prin-
cipais fatores de escolha do
canal. "Daí o fortalecimento dos
supermercados de vizinhança,
do varejo tradicional, do canal
farmácias, drogarias e perfuma-
rias, que estão sempre perto do
consumidor", analisa.

Canal x canal

Essa conclusão se baseia
numa outra constatação da
pesquisa: a participação dos
supermercados no total dos
canais de vendas vem caindo
desde 2001, ano em que era
responsável por 73% do gasto

do consumidor, e que agora é
por 68%. A participação dos
outros canais subiu de 27% em
2001 para 32% o ano passado.
O maior destaque entre os ou-
tros canais é justamente o vare-
jo tradicional, que detém atual-
mente 18% das vendas. Em 2001
sua participação era de 15%.

Na importância dos canais
por região fica mais evidente
essa penetração do varejo tra-
dicional no Norte/Nordeste.
Enquanto a representatividade
do canal supermercado na
Região Sul é de 78% (a maior
do País), no Norte/Nordeste é
de 36%, com o varejo tradici-
onal respondendo por 46%. No
Sul, o varejo tradicional parti-
cipa com 10% das vendas. Os
supermercados têm ainda par-
ticipação expressiva no Grande
Rio de Janeiro (75%), interior
de São Paulo (75%), e nos Es-
tados do Espírito Santo, Minas
Gerais e interior do Rio de Ja-
neiro (juntos, 74%). A surpre-
sa é que a Grande São Paulo,
que conta com intensa concen-
tração em quantidade de lojas,
a participação do auto-serviço
é de somente 71%. "A explica-
ção é a grande pulverização de
formatos e canais na região.
Como a concorrência nesta
região é extremamente acirra-
da, quer seja com o canal por-
ta-a-porta, ou mesmo com o
atacado de auto-serviço, que
vêm conquistando o bolso do
consumidor, ou, ainda, com os
canais informais (camelôs), a
representatividade do canal
supermercado acaba sendo
afetada", analisa Fátima.

O comportamento de com-
pra por classe social revela que
o público principal dos super-
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mercados são os consumido-
res das classes A e B, que vão
em média cinco vezes ao pon-
to-de-venda e possuem um tí-
quete médio por ocasião de
compra de R$ 23. Esse valor
cai proporcionalmente confor-
me a classe social é menos fa-
vorecida: quatro idas mensais
para a classe C e tíquete mé-
dio de R$ 18; três idas para as
classes D e E e gasto médio de
R$ 16. Enquanto nas classes
mais altas (A e B) os supermer-

cados respondem por 80% do
gasto desse estrato da popula-
ção, nas mais baixas (D e E) o
canal supermercado não tem
tanta preferência, pois somen-
te 52% do gasto dessas classes
(com as cestas analisadas no
estudo) acontecem no auto-
serviço. "Quanto mais popular
a faixa de consumidores, mais
ganham os canais alternativos.
Portanto, a grande oportuni-
dade para o segmento super-
mercadista são as classes C, D
e E", enfatiza Fátima.

Ao avaliar o tíquete médio
por ciclo de vida do consumi-
dor, a pesquisa aponta que o
pico ocorre entre os casais
com filhos de 13 a 17 anos, fai-
xa que apresenta tíquete médio
de R$ 22 e média de cinco idas
ao ponto-de-venda por mês.
Evidentemente os menores ín-
dices aparecem entre os inde-
pendentes (quatro idas mensais
e tíquete médio de R$ 15 por
ida) e os monoparentais, ou
seja, domicílios com somente a
mãe ou o pai com filhos (mé-
dia de quatro idas e tíquete
médio de R$ 17 por ida).

De maneira inédita, a pes-
quisa da LatinPanel sinaliza o
setor não só com o resultado
dos gastos médios dos consu-
midores, mas com potenciali-
dades e oportunidades ocultas.
"Cabe agora ao empresário
saber melhorar seu serviço
para tirar maior proveito do seu
negócio e ampliar esse tíquete
médio", pontua Fátima.

A partir desta edição a
LatinPanel passará a publicar
em SuperHiper, numa parceria
com a Fundação Abras, o índi-
ce Abras de Tíquete Médio (con-
fira no caderno dedicado aos ín-
dices da Fundação Abras).

Por Walter de Sousa
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