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Para onde
caminha o consumidor?

Em um mercado altamente competitivo, em que
a concorrência vem de todos os lados e todos con-
correndo por um bolso que é único e limitado como
o do consumidor brasileiro, atrair e manter clientes
vem se tornando um grande desafio para o varejo.

Na era dos multicanais (supermercados de todos
os portes e formatos, varejo tradicional, porta a porta,
farma, catálogos, camelôs, entre outros) e canais mul-
tifuncionais (butique de carnes, por exemplo, onde
você encontra tudo para seu churrasco, ou sacolões
onde você encontra hoje mercearia, limpeza leve e
higiene pessoal), o consumidor com inúmeras op-
ções de escolha acaba tornando-se cada vez me-
nos fiel, pulverizando seus gastos em diversos ca-
nais/cadeias. Hoje, 77% dos lares brasileiros optam
por três ou mais canais para se abastecer, e diversas
lojas dentro de um mesmo canal, segundo apontam
as pesquisas da Latin Panei.

Percentual de compradores que optam

por diversos canais

Nesta guerra, vêm ganhando destaques na pre-

ferência do consumidor os supermercados de vizi-
nhança e, principalmente, o pequeno varejo, inclu-

indo lojas de supermercados até quatro check-outs,
varejo tradicional e o canal farma, que respondem
por quase 50% do gasto total dos domicílios (consi-
derando cesta LatinPanel - 65 categorias).

Aliás, lojas de supermercados de até quatro check-

outs são as preferidas por 23% dos lares brasilei-

Importância dos canais - valor 2001

Varejo tradicional Destaque para 15
todas as cestas

2005

30

Supermercados Destaque para
até 4 check-outs todas as cestas 15 16

ros. Para 90%, essas lojas são, inclusive, as mais
freqüentadas/visitadas.

Esse crescimento do pequeno varejo deve conti-
nuar em 2006, já que a localização - diante de um
aumento substancial da freqüência de compra nos
últimos anos - assume posição de destaque no
ranking de fatores mais importantes para a deci-
são do local de compra Sai da quinta posição em
2003 para a terceira em 2005.

Nesse contexto, o varejista deve se preparar para
absorver um consumo cada vez mais freqüente e
disperso, oferecendo a "melhor experiência de com-
pra", capaz de transformar a ida ao ponto-de-ven-
da em experiências que causem encantamento,
satisfação e fidelização.

E oferecer a melhor experiência de compra signi-
fica entregar soluções de preço, ou seja, "mais por
menos"; oferecer qualidade e excelência, tanto em
produtos como serviços, e todos os dias; contar com
variedade de produtos, marcas e serviços (uma vez
que o conceito "tudo no mesmo lugar" está na se-
gunda posição de fatores importantes na escolha
do local de compra), acesso, facilidades de paga-
mentos, conveniência, atendimento, e, principalmen-
te, inovar sempre, criar novas demandas, antever
as necessidades dos clientes, que podem estar re-
lacionadas a bens ou serviços.

Isso tudo, é claro, tem que ser renovado constan-
temente. Como cada vez mais são oferecidos re-
gularmente novos produtos e serviços, rapidamen-
te eles são incorporados às necessidades e exi-
gências básicas dos consumidores, que passam,
em seguida, a exigir e a focar outros valores.
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Qual o grau de importância que o consumidor
atribui para alguns dos fatores que ele quer

que o varejista ofereça?

O grande desafio está em conciliar e suplan-
tar todas essas variáveis frente a um cenário de
forte concorrência, com baixas vendas, margens
reduzidas e outros complicadores de mercado.

Todo este contexto exige do varejista um exer-

cício diário na busca por produtividade, redução
de custo, qualificação, diferenciação e, principal-

mente, por informações e conhecimento sobre

quem é e como se comporta o consumidor, visando
a obtenção de melhores resultados.

Nesse aspecto, 95% dos lares brasileiros tam-
bém se utilizam do pequeno varejo para se abaste-

cer. Diferentemente do segmento supermercadis-
ta em que 70% dos negócios concentram-se nas

mãos das classes A, B e C, sendo que as classes
A e B sozinhas respondem por 35% das vendas
desse canal, o pequeno varejo concentra seus ne-
gócios num público mais C, D e E, que responde

por 77% de suas vendas. É claro que as classes A

e B também se abastecem no pequeno varejo, mas
respondem por apenas 23% do faturamento.

Ainda no pequeno varejo destacamos as famílias
com três a quatro pessoas por domicílio, que respon-
dem por 50% dos negócios. Em relação ao ciclo de
vida das famílias, o destaque fica para lares com crian-
ças até 12 anos, que respondem por 54% do consu-

mo, e para lares independentes que respondem por
outros 20% dos negócios desse segmento.
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