
pequeno varejo

Grandes
oportunidades

Pequeno varejo alimentar aumenta seu índice de participação

no setor ao atender as novas expectativas do consumidor

que busca praticidade e preços baixos

população de baixa renda,
além de comparar uma ida
ao hipermercado a um pas-
seio no shopping, realiza
suas compras perto de casa.
Os motivos? Dificuldade de
locomoção, preço, facilidade
de pagamento e a garantia
de ficar longe das 'tentações'
oferecidas pelos grandes
supermercados. Mas a for-
ça das lojas de menor porte
não está só nas periferias. A
falta de tempo e o atendi-
mento personalizado tam-
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Um produto
só tem sucesso
no mercado se
garantir presen-
ça na grande
massa da po-
pulação, for-
mada pelas
classes CDE.
A afirmação é
do instituto de
p e s q u i s a
Data Popular,
que também
mostra que a

bem atraem outros consumidores que passa-
ram a valorizar o varejo de vizinhança e de con-
veniência. Diante desse cenário, garantir a pre-
sença no pequeno varejo é uma grande oportu-
nidade de negócio para a indústria de consumo.

Mesmo dando seqüência ao processo de con-
centração do setor - no último mês de 2005 o
Wal-Mart anunciou a compra do Grupo Sonae - ,
o nível de participação no faturamento total dos
supermercados das três grandes redes vem
apresentando queda. Já as padarias, minimer-
cados, mercearias, bares e farmácias, juntas, são
responsáveis, segundo dados da ACNielsen, por
37,1% de participação no setor, três pontos
percentuais acima do registrado há três anos.
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E a perspectiva é que essa tendência de cres-
cimento do pequeno varejo continue. "Há uma
convergência de fatores que leva ao fortaleci-
mento do pequeno varejo", afirma Olegário
Araújo, gerente de atendimento da ACNielsen.

Com o fim da era inflacionária, os consumido-
res passaram a realizar compras de reposição.
Pesquisa da ACNielsen mostra que mais da
metade dos consumidores adotaram esse há-
bito. A LatinPanel também confirma o fato. "Na
década de 90, por exemplo, 70% dos gastos
com alimentação eram feitos no período do dia
primeiro ao dia 10 de cada mês. Em 2005, essa
porcentagem caiu para 36%", argumenta Fáti-
ma Merlin, gerente de atendimento ao Varejo
da LatinPanel. "A freqüência mensal de com-
pras em canais como drogarias, açougues, mer-
cearias, entre outros, saltou de 5,4 vezes/mês,
em 2001, para 12,4 vezes em 2005", diz Fáti-
ma. O mesmo estudo aponta que os demais ca-
nais tiraram consumidores dos supermercados
entre 2001 e 2005. Os supermercados respon-
diam, em 2001, por 73% das vendas das ces-
tas analisadas pela LatinPanel. Em 2005, esse
número caiu para 68%. As farmácias, o varejo
tradicional, o porta-a-porta e outros canais vêm
conquistando os consumidores dos supermer-
cados, aponta a pesquisa.

O Estudo do Consumidor 2005 da ACNiel-
sen revela as razões que levam a escolha do
local da compra. Proximidade e preços são os
itens mais valorizados, com 60% e 55% res-
pectivamente. O consumidor também valoriza
ofertas e promoções (25%), variedade de pro-
dutos (20%), atendimento (20%) e variedade
de marcas (15%). "Na última década o com-
portamento do consumidor mudou. Ele passou
a fazer compras fracionadas perto de sua casa,,
motivado pela conveniência e pela dificuldade
de locomoção", reforça Araújo.

E se até pouco tempo atrás era senso co-
mum acreditar que os preços praticados no pe-
queno varejo eram mais altos, a ACNielsen
mostra exatamente ao contrário. "Mais de 70%
das categorias têm preços, no pequeno varejo,
iguais ou menores que os auto-serviços de 10
e mais check-outs", afirma Araújo.

O estudo da LatinPanel, envolvendo mais de
70 categorias de produtos, mostra que 37%
das cestas alimentares da população brasileira
são adquiridas no pequeno varejo. A versatili-
dade do consumidor evidencia-se também na
cesta alimentar que está cada vez mais eclética,
porque reúne tanto produtos de marcas líderes
quanto itens mais baratos e de marcas desco-
nhecidas.

As mudanças de marcas que compõem a
cesta alimentar, no entanto, são mais freqüen-
tes em algumas categorias. Segundo a La-
tinPanel, o consumidor aceita mudar de marca
principalmente nas categorias de limpeza, be-
bidas não-alcoólícas, alimentos não perecíveis,
congelados e resfriados. Em contrapartida,
mantêm-se fiel a algumas marcas e prefere
não levar o produto, na maioria das vezes, nos
segmentos de pratos prontos, bebidas alcoóli-
cas, ração para animais.

A expansão do agronegócio, movimento que
favorece a balança comercial nacional e forta-
lece a economia das cidades do interior do País,
também é outro fator convergente que explica
o crescimento do pequeno varejo. Além de fa-
tores econômicos, a expansão do pequeno
varejo está sendo impulsionada pela profissio-
nalização do setor. "Para atrair público, os co-
merciantes estão investindo no layout das lo-
jas e na diversificação de produtos. Alguns es-
tão se organizando em Centrais de Negócios,
para ganhar poder de barganha com os forne-
cedores", explica Fátima.




