
ATRATIVOS. Para Maria Inoue, o preço da quitanda não a assusta. Araújo, dono de um mercadinho, procura garantir a variedade de produtos

MUDANÇA DE HABITO
VAREJO Praticidade leva consumidor a trocar
o supermercado pelo comércio de bairro

POR ANDRÉ SIQUEIRA

G
ôndolas lotadas de produtos das
mais variadas marcas e preços,
praças de alimentação, estacio-
namento, entrega em domicí-
lio. Com tantas facilidades no

mesmo lugar, por que cada vez mais con-
sumidores compram na padaria da esqui-
na a cerveja do fim de semana? Dados da
consultoria LatinPanel indicam que os su-
permercados estão perdendo a briga con-
tra os mais antigos concorrentes, desde o
pequeno comércio de bairro, com suas
quitandas e açougues, até as vendas porta
a porta. É a vitória da simplicidade sobre
a avalanche de marcas e serviços do gran-
de varejo, apostam especialistas do setor.

O levantamento, feito a partir de uma
pesquisa semanal de hábitos de consumo
com 8,2 mil famílias em municípios de
mais de 10 mil habitantes, mostra que a
freqüência mensal de visitas aos super-
mercados é quase a mesma de quatro anos
atrás (aumentou de 4,2 para 4,8 vezes por
mês), enquanto as compras em outros ca-
nais de varejo mais que dobraram. Entre
2001 e 2005, as idas aos canais alternati-
vos subiram de 5,4 para 12,4 vezes.

A participação dos supermercados na
venda da cesta de produtos pesquisada
(70 itens de grande consumo), caiu de
73% para 68% desde 2001. "Estar perto
do consumidor é cada vez mais impor-
tante. Essa proximidade está em tercei-
ro lugar entre os fatores mais importan-
tes na decisão de compra, atrás do pre-
ço e da variedade de produtos", diz a ge-
rente da LatinPanel, Fátima Merlin.

A tendência de pulverização das com-
pras, traduzida por gastos menores e vi-
sitas mais freqüentes às lojas, vem da se-
gunda metade dos anos 90. Foi quando o
consumidor percebeu que, com o fim das
remarcações diárias de preços, não pre-
cisava fazer uma grande compra no iní-
cio do mês. Mas o fenômeno observado
hoje, segundo especialistas, vai além do
abandono da cultura inflacionária.

Para Nuno Fouto, professor do Progra-
ma de Administração de Varejo (Provar)
da Fundação Instituto de Administração
(FIA), ligado à USP, o que
falta ao consumidor de ho-
je é tempo, e não necessa-
riamente dinheiro. "Há
cada vez mais empresas no
mercado, além de uma in-
finidade de produtos lan-
çados a partir de pesquisas
sobre o gosto dos consu-
midores. Mas quem tem
tempo para analisar tantas
opções?", questiona.

A reação das pessoas a
essa enxurrada de novidades - fenôme-
no batizado pelos acadêmicos como "pa-
radoxo da escolha" - é a busca pela prati-
cidade. "O consumidor varia mais, com-
pra o que está à mão, no caminho de
casa. Mas faz questão de encontrar o que
quer e de ser bem tratado", afirma Fouto.

Proximidade e bom atendimento são
os fatores que levaram as aposentadas
Geni Rei e Diana Garrido, vizinhas no
bairro do Cambuci, na zona sul de São
Paulo, a concentrar suas compras no
mercadinho mais próximo de casa. Elas
ignoram pelo menos cinco supermerca-

O bombardeio
de produtos
e marcas torna
o preço um
fator não
tão decisivo

dos localizados num raio inferior a 5
quilômetros do prédio em que moram.

"Até o pãozinho eu compro do padeiro
que passa em frente de casa todos os dias,
de manhã e à tarde", diz Geni, de 78 anos.
A vizinha Diana lembra que, quando não
encontra algum produto, avisa aos donos
que se encarregam do estoque.

De produtos de limpeza a peças para re-
paros hidráulicos, o mercadinho Lunei,
no Cambuci, tenta oferecer de tudo um
pouco à vizinhança. "Trabalhamos em fa-
mília, inclusive nos domingos e feriados,
para não deixar ninguém na mão", diz
Eduardo Luiz de Araújo, filho do dono do
estabelecimento e morador do bairro.

A dona de casa Maria Inoue abaste-
ce a despensa com hortifrútis de uma
quitanda que sobrevive há mais de 20
anos, graças à fiel clientela da região.

Nem o preço a assusta.
"Só vou ao supermerca-
do quando estou de car-
ro, mesmo assim se for
comprar muito. A dife-
rença de preço nem é
tão grande", avalia.

Para o professor do
Provar, os supermerca-
dos não estão passivos à
mudança. "As redes ten-
tam tornar-se pontos de
conveniência e, assim,

segurar o cliente. Por outro lado, há o
desafio de competir em novos canais de
venda sem aumentar os preços", afirma.

"O desafio dos supermercados é agre-
gar outras facilidades ao consumidor",
diz o diretor da consultoria Ipsos Opi-
nion, Pierre Cohen. Um exemplo é o ca-
so das farmácias e dos postos de com-
bustíveis. Ele cita as recentes parcerias
de redes de varejo com bancos para que
os clientes paguem as contas nos caixas
com as compras. "Se continuarem as-
sim, os supermercados têm a chance de
virar o jogo." •
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