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CONSUMIDOR BRASILEIRO
Quem é e o que fazer para
Atenta às freqüentes mudanças vividas pelos consumidores, SuperHiper traz
uma pesquisa, realizada em parceria com a LatinPanel, em que um perfil do
consumidor brasileiro é traçado e, por meio dessas informações, o
supermercadista pode desenvolver uma boa estratégia para cativá-lo. Confira!

Um consumidor cada vez
mais exigente quanto a
qualidade, preço e promo-

ções. Os supermercadistas per-
cebem essa característica em
seus clientes há algum tempo.
Mas o que fazer? SuperHiper
traz informações valiosas nes-
ta edição ao divulgar o estudo
da LatinPanel sobre o perfil do
consumidor brasileiro, que do

ano passado para este apresen-
ta mudanças de hábitos signi-
ficativas e que ensejam ações
dos supermercados para eleva-
rem suas vendas e cativar esse
rigoroso consumidor.

As transformações nos há-
bitos de consumo do brasilei-
ro decorrem de uma série de
fatores. Um deles é a criação do
Código do Consumidor, que

continua a torná-lo, cada vez
em maior número, mais exigen-
te e ciente de seus direitos. Efei-
to semelhante ao do Código do
Consumidor tem a democrati-
zação da informação, o que se
dá na maioria das vezes em
virtude de avanços tecnológi-
cos especialmente na área da
comunicação, como computa-
dores e celulares. Outro fator



conquistá-lo
é a estabilidade da moeda, que
levou a um consumo mais frag-
mentado. Ou seja, um consu-
midor que compra mais vezes
ao longo do mês, contudo em
quantias menores e em diver-
sos canais - pouco fiel mas ze-
loso pela conveniência.

A gerente de atendimento
ao varejo da LatinPanel, Fáti-
ma Merlin, diz, com base na
pesquisa, que as oportunidades
para o setor supermercadista
decorrentes das transforma-
ções nos hábitos dos consumi-
dores são imensas. Diversas
cestas de produtos podem ser
melhor exploradas pelas lojas,
há mercados a serem prospec-
tados e públicos, com grande
potencial de consumo, a serem
cativados. Isso traria um avan-
ço nas vendas dos supermer-
cados que, embora contem
com uma freqüência mensal de
visitas dos clientes inferior à
média do mercado varejista
como um todo, 4,1 idas ao
ponto-de-venda contra 15,
consegue um tíquete médio de
R$ 21,2. A média do total do
mercado fica em R$ 9,8.

Promoções

Um dado que inevitavelmen-
te salta aos olhos é o de consu-
midores que vão aos supermer-
cados em busca de produtos em
promoção. "São 300 mil novos
lares que decidem suas com-
pras com base em promoções.
Esse acréscimo, expressivo, se

deu de 2005 para 2004", diz a
gerente de LatinPanel. O dado
é ainda mais relevante quando
se constata que atualmente 23%
dos domicílios brasileiros calcam
suas compras nas promoções.
"Esse percentual é relativo a 45
milhões de lares , o equivalen-
te a 82% da população nacio-
nal e 90% do consumo", afirma.

A informação serve para
que o supermercadista saiba
qual o desejo do consumidor,
mas também pense numa ma-

neira de impedir que a promo-
ção se sobressaia como princi-
pal estratégia de venda. Afinal,
a promoção traz um inevitável
ônus a ser pago pela loja, e,
geralmente, esse ônus é a re-
dução da margem proporcio-
nada pelo produto promovido.

Contudo, os consumidores
não querem apenas promo-
ções. É justamente nessas ou-
tras exigências que os super-
mercadistas podem estruturar
seus planos para conquista-



los, sem se tornarem reféns
das bem-vindas, mas perigo-
sas, promoções. Uma alterna-
tiva são os produtos com ape-
lo à saudabilidade, caso dos
diet e light, dos perecíveis em
geral, mas em especial dos ali-
mentos à base de soja.

Para os supermercados que
já trabalham bem os itens con-
siderados mais saudáveis, os
números da LatinPanel corrobo-
ram para que o trabalho conti-
nue. "Nossa pesquisa mostra
que hoje 21% dos lares brasilei-
ros decidem as suas compras
preocupados com a saúde. Há
seis anos, em 2000, esse percen-
tual era de 18%", diz Fátima.

Marcas

Além de afeito às promo-
ções, outro traço relevante do
consumidor brasileiro é o seu
apego às marcas. A pesquisa
da LatinPanel identifica que
15% dos lares do País decidem
suas compras com base nas
marcas. Tanto é que, mesmo
num ano de desempenho pí-
fio na evolução da renda e do
emprego no País, como foi
2005, as marcas líderes conse-
guiram manter a participação,
em valores de vendas. Isso sig-
nifica dizer que as marcas líde-
res possuem 19% do mercado,
mesmo percentual de 2004.

"Esse apego às marcas é
uma questão cultural. O brasi-
leiro é tradicional e em muitos
casos encontra na aquisição da
marca líder uma maneira de
presentear a si mesmo. Essa
prática é bastante comum en-
tre os itens de higiene e bele-
za, quando se trata da popula-
ção de baixa renda", diz a ge-

rente da LatinPanel. As pesso-
as das classes D e E não podem
comprar carros e mesmo al-
guns eletroeletrônicos para se
presentearem - como fazem os
públicos A e B, por exemplo -,
o que explica a compra de itens
de marcas líderes, nas catego-
rias de higiene e beleza, na for-
ma de autogratificação.

Mesmo entre alguns produ-
tos de limpeza, percebe-se uma
forte penetração das marcas
líderes na população de baixa
renda. A razão desse compor-
tamento é a obrigação de não
errar. Se optarem por comprar
outra marca e o resultado for

ruim, não terão dinheiro para
fazer uma nova compra, em
decorrência do já alto compro-
metimento de suas rendas.

Mix

Em termos de mix e novas
oportunidades de vendas, a
seção de eletroeletrônicos tem
um grande potencial para os
supermercados. Itens como
celular, máquina digital, micro-
ondas, geladeira e computa-
dor apresentam um vasto mer-
cado consumidor, conforme a
pesquisa da LatinPanel. Por
exemplo, dos 45 milhões de
domicílios, apenas 20 milhões
desfrutam de celulares, 666
mil têm máquina fotográfica
digital, 11 milhões dispõem de
microondas e 8 milhões possu-
em computadores.

No entanto, as vendas des-
ses itens crescem ano a ano, até
porque muitos deles significam
acesso à valiosa informação,
caso de celulares e computa-
dores. Para se ter uma idéia de
como crescem as vendas de
celulares, o produto terminou
2005 presente em 45% dos la-
res brasileiros. Em 2003, apenas



31% dos lares do País contavam
com um celular, uma expansão
considerável em dois anos.

Renda menor

A pesquisa, que mostra en-
tre outras coisas que 36% das
donas de casa trabalham fora
e que 85% das decisões de
compra estão nas mãos das
mulheres, com destaque para
as com idade entre 30 e 49
anos, também revela que o
gasto médio domiciliar no Bra-
sil é maior do que a renda. En-
quanto os gastos médios men-
sais atingem R$ 1.378, a renda
média fica em R$ 1.337. Ou
seja, um déficit de aproximada-
mente 3% ao mês. Esse déficit
tem sido controlado pelo au-
mento na oferta de crédito,
inclusive no setor supermerca-
dista, em especial nas grandes
redes. Conforme a Serasa, em
2005 a oferta de crédito teve
uma expansão de 85%.

O maior ônus da renda fa-
miliar está nos gastos destinados
a alimentação, habitação, trans-
porte, tarifas e serviços públicos.
"São gastos praticamente fixos e
que comprometem 68% da ren-
da mensal dos domicílios", afir-
ma Fátima. O estudo ainda re-

vela que 6% dos gastos domici-
liares se destinam à saúde, cer-
ca de 5% ao lazer e apenas 2%
à educação, o que não se veri-
fica em outros países, especial-
mente os mais desenvolvidos,
onde o investimento em educa-
ção é prioritário. "Esse é um
dado bastante interessante e
que só se explica por uma ques-
tão cultural", diz.

Mercados

Quanto aos mercados regi-
onais mais promissores ao setor
supermercadista, destaque para
o Norte e o Nordeste, onde está
a maior parte dos domicílios
brasileiros e do consumo no
País, 26% e 27%, respectivamen-
te (ver tabela). No entanto, ape-
nas 14% dos consumidores des-
sas regiões fazem suas compras
nos supermercados. Não é por
acaso que grandes redes, como
Wal-Mart - que há dois anos
adquiriu o Bompreço, a maior
rede do Nordeste -, o Carrefour
e o Grupo Pão de Açúcar,
abrem lojas nas duas regiões
para fortalecerem suas presen-
ças num mercado com alto
potencial de expansão.

Embora menos atrativas do
que o Norte e o Nordeste, ou-
tras regiões do País, Centro-
Oeste, Grande São Paulo e
Grande Rio de Janeiro ainda
oferecem espaço para as em-
presas do setor. Diferentemen-
te do interior paulista, do Sul e
da região que engloba Minas
Gerais, Espírito Santo e interi-
or fluminense, mercados já mais
consolidados no que tange ao
auto-serviço.

Wagner Hilário
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Casais com filhos: veja como
Pesquisa realizada
pela LatinPanel
especialmente para
SuperHiper revela o
perfil de consumo das
diferentes famílias do
País e mostra que os
casais com filhos,
especialmente
pré-adolescentes, são os
que mais freqüentam e
compram no auto-serviço.
Confira também as
oportunidades de
negócios em diferentes
categorias de produtos

Aumentar venda e rentabili-
iade é o propósito de todo
supermercado e não há

nada de novo nisso. Para tan-
to, saber qual o público a ser
priorizado, com comunicação
diferenciada e campanhas fo-
cadas, é imprescindível. O "Es-
tudo especial sobre a família
brasileira", que SuperHiper di-
vulga nesta edição, realizado
em parceria com a LatinPanel,
revela que os casais com fi-
lhos, destaque para crianças
e adolescentes, são os melho-
res nichos de consumo, os
clientes a serem prospectados
pelos supermercados, que
mais uma vez encontram nas
lojas especializadas seus mai-
ores concorrentes.

Por que as famílias com fi-
lhos são os clientes a serem
focados? "Porque são as que
mais gastam nos supermerca-



VENDER MAIS

dos, os que mais vão ao pon-
to-de-venda (PDV) e em mui-
tos casos dispõem-se a gastar
mais por um produto do que
aquelas famílias que não têm
filhos ou que já os têm adultos
e independentes", afirma a ge-
rente de atendimento ao vare-
jo da LatinPanel, Fátima Merlin.

Não é difícil provar. Os nú-
meros da LatinPanel mostram
que um casal com filhos pré-
adolescentes gasta em média
25% a mais do que a média total
das famílias (veja gráfico). "Os
casais com filhos adolescentes
gastam 20% mais, os com cri-
anças pequenas, 15% a mais",
diz. No caso dos que têm filhos
adultos morando na mesma
casa, o gasto ainda assim fica
acima da média, mas trata-se
de uma diferença menos repre-
sentativa, 10%. Os monoparen-
tais (famílias com apenas um
dos progenitores) gastam 5%
menos que a média das famíli-

as, já os sem filho, as pessoas in-
dependentes, gastam 25% me-
nos do que a média.

Menos filhos

Contudo, a "mina de ouro"
representada pelos casais com
filhos dependentes tem se ra-
reado. O estudo aponta para
uma redução na quantidade
de casais com filhos, bem como
no número de filhos por ca-
sais. Em 1993, cerca de 31%
das famílias contavam com cin-
co membros. Hoje, apenas 23%
têm cinco pessoas. O percen-
tual de famílias com dois mem-
bros foi de 22% em 1996 para
29% em 2005. E entre as famí-
lias com quatro pessoas, cres-
cimento de quatro pontos per-
centuais, de 44% para 48%,
ainda assim inferior à queda
verificada entre as famílias com
cinco membros (veja tabela).

No que se refere ao núme-
ro de crianças na família brasi-
leira, a redução é expressiva
num período de 12 anos. En-
quanto em 1993 os domicílios
com crianças respondiam por
57% do total, em 2005, esse
percentual caiu para 49%, qua-
se 10 pontos percentuais.

Em resumo, esse rentável ni-
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cho de consumidores, ou seja,
as famílias com filhos ainda
dependentes, além de diminu-
írem, tornam-se alvo de uma
competição cada vez mais in-
tensa entre os mais diversos ti-
pos de varejo. Cabe ao super-
mercadista desenvolver uma
estratégia para conquistá-los.

Bons clientes

Para se ter uma idéia da
força de consumo dos casais
com filhos, basta comparar a
representatividade desse tipo
de família na população e no
consumo. "Por exemplo, os
casais com filhos pré-adoles-
centes de 6 a 12 anos repre-
sentam 17% da população, mas
20% do consumo. Na relação
entre população e importância
no consumo, é o tipo de do-
micílio que, na média, mais se
destaca", diz Fátima. Já os
casais independentes, com
mais de 29 anos e sem filho, são
28% da população e 21% do
consumo (veja tabela).

A maior representatividade
no consumo fica por conta dos
casais com crianças pequenas
de até cinco anos. Essas famíli-
as respondem por 21% da po-
pulação e são responsáveis por
23% do consumo. No caso dos

casais com filhos adolescentes
de 13 a 18 anos, a representati-
vidade na população é de 8%,
mas no consumo, de 10%. Os
casais com filhos adultos de 18
a 29 anos são 8% da população
e 9% do consumo. Os monopa-
rentais respondem por 18% da
população e 17% do consumo.

Em 2005, a LatinPanel
constatou que o volume mé-
dio de produtos consumidos
em domicílios brasileiros teve
uma expansão de 6%. O gas-
to médio também cresceu
frente a 2004, 9%. Quando a
análise se restringe aos casais
com filhos pré-adolescentes,
de 6 a 12 anos, verifica-se um
aumento no volume médio de

compra de 7%, o mesmo cres-
cimento constatado entre os
casais com crianças de até 5
anos e adolescentes de 13 a
17 anos. Apenas os casais in-
dependentes ficaram aquém
da média, com uma expansão
de 4% (veja tabela).

"Quanto ao gasto médio,
mais uma vez destaque para as
famílias com pré-adolescentes,
que apresentaram uma alta de
12%", informa Fátima. Os ca-
sais com filhos de até 5 anos
elevaram seus gastos médios
em 10%, menos do que as fa-
mílias com adolescentes, que
conseguiram uma expansão
de 11%, igual às famílias com
filhos adultos de 18 a 29 anos



e mais do que os independen-
tes e os monoparentais, que
obtiveram incremento de 8%
e 9%, respectivamente.

"O que se vê são mais lares
comprando, comprando em
maior quantidade e ampliando
a cesta de compra. Contudo,
os lares com a presença de fi-
lhos apresentam resultados
acima da média", comenta
Fátima, que lembra que a mé-
dia do índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) no
período compreendido pela
pesquisa foi de 6,87%.

Quando o assunto é o cres-
cimento da freqüência com que
os clientes vão ao ponto-de-
venda, mais uma vez os casais
com filhos pré-adolescentes li-
deram os números, ficando
acima da média e superando
as demais famílias. Enquanto a
média das famílias dá conta de
um crescimento de 6% nesse
quesito, na comparação entre
2005 e 2004, os casais com fi-
lhos pré-adolescentes elevaram
em 9% as idas ao ponto-de-
venda no mesmo período.

Crianças pequenas

Os dados relativos aos lares
com crianças de até 5 anos
trazem informações extrema-
mente relevantes para o setor,
como o tíquete médio, de R$
11, e a freqüência mensal com
que estas famílias vão ao pon-
to-de-venda, 16 vezes. O estu-
do da LatinPanel também re-
vela que 78% das famílias com
crianças pequenas são das clas-
ses C, D e E. Ou seja, esse dado
indica ao supermercadista que
um dos nichos com mais po-
tencial de consumo no País se

situa numa faixa de renda bai-
xa, mas que, dependendo do
desenvolvimento da econo-
mia brasileira, tende a crescer.
Dessa maneira, o
supermercadista que possui
loja em bairros ou regiões ca-
racterizadas por um público
com esse perfil socioeconômi-
co, precisa pensar sua estraté-
gia de atuação com vistas às
principais demandas dessas fa-
mílias com crianças pequenas,
oferecendo inclusive serviços
diferenciados, como entrega
em domicílio.

Outro dado interessante
trata da região do País onde há
o maior número de domicílios
com crianças de até 5 anos.
Nesse caso, o Norte e o Nor-
deste se destacam com um ter-
ço do total de lares brasileiros
com crianças pequenas. A in-
formação é fundamental para
as pequenas redes de super-
mercados que lá atuam e co-
laboram para validar o movi-
mento das grandes redes do

Text Box
Anúncio



setor que concentram sua ex-
pansão física no Norte e Nor-
deste do País, onde há hoje a
maior parte das políticas públi-
cas para aumento de renda.

Para as lojas estabelecidas
em localidades em que há um
grande número de famílias com
crianças com até 5 anos, é im-
prescindível saber que, na hora
de escolher um ponto-de-ven-
da, este consumidor leva em
conta, em primeiro lugar, o pre-
ço, o que não significa o mais
baixo, mas o melhor custo-be-
nefício. Em segundo, esses do-
micílios querem variedade.
"Querem tudo no mesmo lugar.
Querem opção de escolha", diz
Fátima. E o terceiro fator deci-
sório na escolha destes lares
por um ponto-de-venda é a
qualidade. "Por terem crianças
pequenas, precisam estar segu-
ros de que compram produtos
que realmente vão nutri-los e
não lhes farão mal", diz.

Estas famílias compram em
diversos canais, mas o auto-
serviço lidera com uma parti-
cipação de 52% nas compras
destes lares. Entre os super-
mercados, as lojas com três a
quatro check-outs são as mais
freqüentadas por 23% destas
famílias. As lojas com quatro
a seis check-outs são as mais
freqüentadas por 25% das
pessoas destas famílias.

Quanto à freqüência, embo-

ra as lojas com quatro a seis
check-outs não sejam as mais
freqüentadas pelas famílias com
crianças, são as únicas que fi-
cam acima da média de fre-
qüência dentro deste nicho de
consumidores. Na média dos
lares, apenas 21% dos consumi-
dores vão mais às lojas que pos-
suem de três a quatro check-
outs, e 22% vão mais às lojas
com quatro a seis check-outs.

"No entanto, se o auto-ser-
viço tem uma boa participação
no total de produtos, nos pe-
recíveis o caso é diferente.
Nesta cesta em que esta famí-
lia gasta 20% mais do que a
média dos domicílios, e por isso
os supermercados precisam se
fortalecer, já que cada vez mais
as lojas especializadas têm ga-
nhado espaço neste mercado",
comenta Fátima.

Outra cesta que exige a aten-
ção do supermercadista que
trabalha com este tipo de públi-
co é a de higiene e beleza, já que
as famílias com crianças peque-
nas gastam 25% mais do que a
média dos lares com estas ca-
tegorias de produtos. "A cesta
de higiene e beleza para este
público conta com produtos
mais sofisticados, com maior
valor agregado", conta. Na li-
nha de cuidados com o bebê,
na qual os supermercados pos-
suem um grande potencial, se-
gundo Fátima, destacam-se

entre os produtos, pela ordem,
a fralda descartável, o xampu, os
sabonetes e a colônia.

Pré-adolescentes

Diferentemente do que se
constata entre os lares com cri-
anças pequenas, a maioria dos
domicílios com pré-adolescentes,
58%, situa-se numa faixa da po-
pulação de renda mais alta, as
classes A, B e C. Além disso, a
maior parte destas famílias, 62%,
vive nas regiões Sul e Sudeste.
O tíquete médio delas também
é maior do que o verificado
entre os domicílios com crianças
pequenas, R$ 12 contra R$ 11.

Os principais quesitos para
que esta família, responsável
por gastos 25% acima da mé-
dia, escolha um ponto-de-ven-
da são: preço, relacionado a
custo-benefício; variedade,
conveniência; além de quali-
dade e promoções, empatadas
na terceira posição. "O empa-
te entre os dois fatores que
não têm relação entre si se dá
porque os filhos pré-adoles-
centes geram gastos que não
existiam na infância, especial-
mente em educação", diz Fá-
tima. Dessa maneira, a família
se vê obrigada a compensar
esse aumento do gasto, o que
se consegue parcialmente por
meio de compras de itens em
promoção nos supermercados.



A exemplo do que ocorre
com os domicílios com crian-
ças pequenas, o consumo dos
lares com pré-adolescentes é
bem pulverizado entre os diver-
sos canais. A participação do
auto-serviço, aliás, é quase igual
entre os dois perfis de lares,
pois representa 53% das com-
pras dos domicílios com filhos
pré-adolescentes, contra 52%
das famílias com crianças pe-
quenas. No canal supermerca-
do especificamente, o destaque
fica por conta das lojas com
quatro a dez check-outs, mais
freqüentadas por 52% dos lares
com crianças pré-adolescentes.

No que tange a cestas mais
consumidas, outra vez a de pe-
recíveis se destaca. As famílias
com pré-adolescentes gastam,
em geral, 37% a mais do que a
média nesta cesta de categori-
as. "Além disso, pagam, em mé-
dia, 18% mais por produtos pe-
recíveis do que a média das fa-
mílias", informa a gerente de
atendimento ao varejo da
LatinPanel. Outras cestas fortes
entre os lares com pré-adoles-
centes são as de mercearia líqui-

da e cesta de limpeza. Estes do-
micílios gastam em média 28%
mais com a cesta de mercearia
líquida, se comparados com a
média dos lares, e 27% mais no
caso das cestas de limpeza.

Para se ter uma idéia da
importância de conhecer o
comportamento de compra
destas famílias, não é necessá-
rio analisar as cestas por intei-
ro. A análise de apenas alguns
itens já é suficiente. Por exem-
plo, um domicilio com pré-ado-
lescentes compra o dobro de
Petit Suisse do que a média do
mercado, 94% mais leite aro-
matizado, 77% mais leite fer-
mentado e 69% mais cereal
matinal. Ficam claras as opor-
tunidades de negócios.

Adolescentes

Se a maior parte das famíli-
as com filhos pré-adolescentes
se concentra na Região Sudes-
te e a maioria dos lares com
crianças pequenas ficam no
Norte e Nordeste do País, os
domicílios com filhos adoles-
centes estão bem distribuídos
pelo território nacional. Quan-
to à classe social em que se
insere a maior parte destas fa-
mílias, o destaque fica por con-
ta das classes A e B, com uma
participação de 40%. A pesqui-
sa da LatinPanel ainda consta-
ta que 72% destes lares são for-
mados por três a quatro mem-
bros e o tíquete médio destas
famílias é igual ao verificado
entre os lares que têm pré-
adolescentes, R$ 12.

Os fatores que estas famílias
mais levam em conta na hora
de escolher um ponto-de-ven-
da são: preço, variedade e pró-
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moções. Na quarta posição,
quase empatada com promo-
ção, vem qualidade. "Se os gas-
tos com educação já são altos
com os pré-adolescentes, com
os adolescentes tendem a ser
ainda maiores", informa Fátima.

A exemplo do que o estudo
constatou entre os lares com
crianças pequenas e pré-ado-
lescentes, as famílias com filhos
adolescentes gastam mais no
auto-serviço do que em outros
canais de vendas. Contudo, a
participação dos supermerca-
dos nos gastos destes domicíli-
os é mais expressiva do que nos
outros, chega a 55%. "Confor-
me a faixa etária dos filhos evo-
lui, vê-se um aumento da par-
ticipação do auto-serviço nas
compras das famílias. Isso é fru-
to da necessidade que os con-
sumidores têm de conciliar

promoção, variedade e conve-
niência", diz Fátima.

Outra diferença destes do-
micílios para os que possuem
pré-adolescentes e crianças
pequenas é o tipo de loja pre-
ferida por eles no auto-serviço.
As lojas mais freqüentadas por
31% destas famílias são as que
têm dez ou mais check-outs.
Mais uma evidência da busca
por promoções e conveniência.

A cesta com a qual as famí-
lias com filhos adolescentes
mais gastam é a de mercearia
líquida. Estes domicílios gastam
44% mais com os itens desta
cesta do que a média dos lares
brasileiros. Além disso, estão
dispostos a pagar 11% a mais
por esses produtos, bem como
vão 23% mais vezes ao ponto-
de-venda comprá-los.

Filhos adultos

As famílias com filhos adul-
tos também não se concentram
numa região do País, como
ocorre entre as famílias com fi-
lhos adolescentes. Outra simi-
laridade entre esses dois tipos
de domicílios é que a maioria
possui alta renda. A pesquisa da
LatinPanel mostra que 50% das
famílias com filhos adultos são
das classes A e B. O tíquete mé-
dio é R$ 12 e 51% das donas
de casa destes domicílios têm
50 anos ou mais.

Quanto aos fatores decisivos
para a escolha de um canal de
compra, o preço, para os domi-
cílios com filhos adultos, vem em
primeiro lugar, seguido da vari-
edade, na segunda colocação,
e da qualidade e da promoção
empatados em terceiro. "Dife-
rentemente do que ocorre en-

tre as famílias com adolescen-
tes, a saudabilidade, que está
muito ligada à qualidade, volta
a ganhar destaque, pois geral-
mente há um acréscimo na ren-
da familiar, com a entrada dos
filhos no mercado de trabalho
e a redução nos gastos com
educação", informa Fátima.

Entre estes lares, a participa-
ção do auto-serviço nas com-
pras é maior do que a verifica-
da em qualquer outro perfil de
família. Os supermercados são
responsáveis por 58% das com-
pras destas famílias. As lojas com
dez ou mais check-outs são as
mais freqüentadas por 36% dos
consumidores destes domicílios
e se destacam entre os demais
formatos de grandes lojas, bem
ao gosto destes consumidores.

No que se refere às cestas
com as quais as famílias com fi-
lhos adultos mais gastam, a
mercearia líquida se destaca.
No geral, gastam 37% mais do
que a média com os produtos
desta cesta. Estes consumido-
res vão em média 12% mais
vezes ao ponto-de-venda.

Por Wagner Hilário
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