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P
or que uma tarefa tão cotidiana como
“fazer supermercado” – ou “fazer
pedido”, ou “fazer o rancho”, de-
pendendo da região do País – desperta
tanto interesse das empresas e dos
pesquisadores? Pelo que tudo indica,
porque, ao pisar dentro da loja, o
consumidor traz consigo toda a sua
história, e é essa história que vai guiar
suas escolhas, preferências e rejeições
por marcas e produtos. Na verdade,
essa história já influencia antes de o
consumidor sair de casa. Consu-
midores diferentes optam por
diferentes tipos de varejo, e razões
econômicas, emocionais e sociais
direcionam essa escolha. Optar por ir
ao mercadinho, ao supermercado do
bairro, ao hipermercado ou à
delicatessen já revela muito do que
pensa e sente esse consumidor.

Para escolher o local em que vai fa-
zer suas compras, o consumidor leva
em conta os seguintes critérios, nesta

ordem: preço, promoções e ofertas,
localização, variedade de produtos e
marcas, ambiente e estrutura física da
loja, atendimento (especialmente
tempo de fila no caixa), qualidade dos
produtos e facilidade de pagamento.
Não há variações importantes, dos
critérios ou de sua ordem, entre
classes econômicas ou tipos de
compras (grandes, pequenas, repo-
sição). Fazendo uma análise um
pouco mais atenciosa, pode-se
depurar que, na verdade, antes de
preço e promoções e ofertas vem
localização, uma vez que o consu-
midor só parte para a comparação de
preços e escolha do local mais barato
depois de ter selecionado um rol de
lojas que ele possa ir ou esteja disposto
a se deslocar. Se os primeiros critérios
são racionais, fica muito difícil para
o varejista manter esse cliente.

A fidelidade no varejo é algo al-
tamente volátil. Se um varejista perde
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um cliente para um concorrente, o
varejo é o único que sofre. Indústrias e
atacadistas continuam com suas
vendas resguardadas, enquanto outros
varejistas vendem o produto. Não
encontrou o que quer, acha que está
caro, foi mal atendido ou tem fila no
caixa? Saia da loja e entre no
concorrente. As barreiras para a
mudança, quando existem, são poucas
e facilmente transponíveis quando
comparadas às existentes para deixar
de ser cliente de um banco ou para se
desfazer de um carro. E as opções
crescem constantemente. Segundo a
ACNielsen, em 1994 havia no Brasil
586.600 pontos-de-venda de varejo de
alimentos1. Considerando-se a
população do país na época, havia
uma loja para cada 267 habitantes. Em

2004 eram 872.900 pontos-de-venda
e uma loja para cada 216 habitantes.
Ou seja, entre 1994 e 2004, enquanto
a estrutura varejista cresceu 49%, o
número de habitantes por loja caiu
19%, o que contribui para o acir-
ramento do cenário concorrencial.

Há também usos diferentes para mar-
cas e formatos. O consumidor freqüenta
lojas de marcas diferentes para compor
o abastecimento da sua casa, muitas
vezes combinando as vantagens
específicas oferecidas pelos diferentes
formatos. Por exemplo, vai ao
hipermercado para conseguir
melhores preços em limpeza, bebidas
e mantimentos do mês, vai ao
supermercado do bairro para repor
principalmente os perecíveis durante

a semana, freqüenta as feiras livres
para garantir qualidade e frescor de
frutas, legumes e verduras e vai
diariamente à padaria para buscar pão
quente. Uma pesquisa realizada pela
Research International, em parceria
com o POPAI Brasil, em supermercados
e hipermercados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre
apontou que, em 1998, 58% dos
entrevistados diziam freqüentar a
mesma loja todas as vezes que faziam
compras. Na segunda medição da
pesquisa, no final de 2003, esse índice
havia caído para 40%. E, ao contrário
do que alguns possam pensar, a
fidelidade é maior nas classes mais
baixas. O índice dos que declararam
ir todas as vezes à mesma loja é de
36% nas classes A e B, 44% na classe

O consumidor freqüenta as feiras livres
para garantir qualidade e frescor de
frutas, legumes e verduras.
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C e 46% nas classes D e E. Isso se
deve principalmente à restrição de
locomoção das classes mais baixas (ou
não têm veículo próprio, ou não podem
gastar com a gasolina ou com a
condução), às linhas de crédito (formais
ou informais) conquistadas em algumas
lojas que “amarram” o consumidor de
renda restrita e o desejo de algumas
dessas famílias de se manterem afas-
tadas das tentações de consumo dos
supermercados e hipermercados
maiores e mais modernos.

A infidelidade é ainda mais ali-
mentada pelo tipo de comunicação
eleito por praticamente todos os
varejistas, centrado no binômio preço-
oferta/promoção. Como preço é o
principal determinante de escolha,
para trazê-lo de volta à loja é preciso

sempre uma nova promoção, fechando
o círculo vicioso. O que veio primeiro?
O varejo só comunica preço porque é
o principal critério de escolha do consu-
midor ou o principal critério de esco-
lha do consumidor é o preço porque
ele não percebe diferenciais entre os
varejistas? Parece que o varejo ensinou
o consumidor a ser infiel durante anos
e agora colhe os resultados.

O fortalecimento do pequeno varejo
alimentar2 em detrimento das lojas de
grande superfície é mais um dado que
muda o cenário da concorrência.
Segundo a ACNielsen, em 2002 a
participação de mercado dos hiper-
mercados e supermercados grandes –
consideradas aqui as lojas acima de
20 check-outs – era de 18%. Em 2003,
essa participação caiu para 16,8% e

em 2004 chegou a 16%. Nesse mes-
mo período, o pequeno varejo ali-
mentar viu sua participação subir de
34,1% em 2002 para 35,8% em 2003
e para 37,1% em 2004. Outros levan-
tamentos também apontam na mesma
direção. Segundo a apuração feita
pelo Latin Panel, em 2001, 13% dos
consumidores abasteciam suas casas
utilizando apenas um canal3 e 29% uti-
lizavam mais de três canais de compra.
Em 2003, o índice dos que utilizavam
apenas um canal havia caído para 10%
e o índice dos que usavam mais de três
canais havia aumentado para 37%,
com destaque para o aumento da
participação do varejo tradicional.
Outro número, levantado pela TNS
InterScience4, aponta que apenas
27% dos consumidores são leais às
grandes redes varejistas.

O fortalecimento do pequeno varejo alimentar em detrimento das lojas de grande superfície é mais um dado que
muda o cenário da concorrência.✲
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As razões para se freqüentar esse pe-
queno comércio, segundo o levan-
tamento da ACNielsen5, é a localiza-
ção (74%), seguida dos menores preços
(65%), das ofertas/promoções (34%),
do atendimento (14%) e da qualidade
dos produtos (13%). É verdade que,
depois de um período de instabilidade
nos anos 90 com o crescimento das
grandes redes, os pequenos varejos se
modificaram para enfrentar os concor-
rentes. Juntaram-se em cooperativas e
centrais de negócio (em 2004 eram 161
contra 85 em 2000), modernizaram-se
ligeiramente, investindo em serviços
e merchandising, mas mantendo o
“DNA” original, e receberam um
fôlego dado pela indústria. Esta, que
antes só negociava diretamente com
os grandes, quando se viu acuada com
a situação de estar nas mãos de duas
ou três grandes cadeias, criou formas

e processos para atender diretamente
o pequeno varejista com preços e
prazos de pagamento competitivos.

De olho nessa movimentação da
“pequena” concorrência, o Carrefour
se armou, trazendo a operação dos
discounts Dia em 2001: lojas pe-
quenas, localizadas nos bairros ou em
pontos de fluxo, sem serviços, com
otimização dos custos para oferecer
preços baixos em produtos de grande
consumo. Essa loja vende as principais
categorias e as principais marcas (às
vezes apenas a marca líder), além da
marca própria, e pode funcionar em
esquema de franquia: aos donos de
mercadinhos tradicionais de bairro se
oferece a possibilidade de transformar
a loja em Dia e ainda manter-se à
frente da operação. Na Espanha, onde
a operação começou em 1979, são

2.651 lojas Dia, sendo 815 franquea-
das. No mundo, passam de 5.500 em
oito países. No Brasil, são 230. Apenas
para efeito de comparação, o Grupo
Pão de Açúcar possui 555 lojas no
Brasil, considerando-se todas as marcas
de loja da empresa. Depois de ter feito
uma experiência não tão bem-sucedida
no formato supermercados com as lojas
Champion, outra iniciativa da empresa
para buscar se diferenciar no formato
é o Carrefour Bairro, aberto no bairro
do Morumbi em São Paulo. A loja tem
metade do tamanho tradicional de um
hipermercado, possui serviços e investe
em ambientação. Características
próximas ao Pão de Açúcar “terceira
geração” presente na mesma região.

Essas alterações para um formato de
loja mais agradável fazem muito
sentido, uma vez que o público que

De olho nessa movimentação da “pequena” concorrência, o Carrefour se armou, trazendo a operação dos
discounts Dia em 2001: lojas pequenas, localizadas nos bairros ou em pontos de fluxo, sem serviços.✲
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faz as compras para o abaste-
cimento da casa é prioritariamente
feminino – quase 80%, segundo o
estudo do POPAI Brasil. Uma ex-
plicação possível para os ambien-
tes áridos típicos dos mercados
(especialmente hipers) é a adminis-
tração dessas empresas, composta
majoritariamente por homens. É
ótimo constatar que as empresas
despertaram para algo que agrade
mais o seu consumidor. Ou melhor,
sua consumidora. As mulheres sem-
pre foram as compradoras da
família. Os homens vêm aumentan-
do sua participação – a passos
lentos, é verdade. Obviamente, há
diferenças na forma de comprar,
entre homens e mulheres. Segundo
os estudos realizados por Paco
Underhill, fundador da Envirosell e
autor de livros sobre comportamen-

to dos consumidores no ponto-de-
venda, os homens são mais impul-
sivos e mais facilmente seduzidos
pelas ofertas – algo em promoção
pode resultar em dezenas de unida-
des desse item no carrinho. O in-
teressante dessa impulsividade é
que a ela está atrelado o senso prá-
tico masculino: aproveita-se que
está em oferta e não se precisa ficar
preocupado em comprar esse item
novamente pelas próximas semanas.

Além das diferenças entre consu-
midores e consumidoras, há hoje
outras variedades de demandas. De
um lado, o achatamento contínuo
do rendimento médio do brasileiro
e a disputa acirrada da cada vez
mais variada oferta de produtos e
serviços pelo orçamento das famí-
lias faz com que o consumidor bus-

que mais valor pelo seu dinheiro,
apelando para uma visão mais
racional nas suas compras. Quanto
mais commodity a categoria, mais
afetada pela razão. Por isso assiste-
se ao crescimento dos clubes de
compra, dos hard discounts e o
surgimento de um híbrido de ata-
cado e varejo, que combina preço
e ambiente do atacado, pagamento
a vista, ausência de serviços e a
possibilidade de levar produtos
fracionados como no varejo. Esse
modelo híbrido foi nomeado pelo
mercado de “atacarejo”. Do outro
lado, há também alguns consumi-
dores para quem o achatamento da
renda não é preocupação. Eles via-
jam, são informados e por isso têm
um universo de referência mais am-
plo. Acabam demandando diferen-
ciação de produtos e serviços, expe-

O Grupo Pão de Açúcar possui 556 lojas
no Brasil, considerando-se todas as
marcas de loja da empresa.
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riência de compra, prazer dentro da
própria rotina. Para eles, lojas cada
vez mais diferenciadas, com mix de
produtos importados e premium,
ambientação especial e atendimento
altamente qualificado – este último,
segundo esses supermercados “de
luxo”, é citado como o aspecto base
do sucesso.

Ou pode ser mais complexo ainda:
para algumas categorias de produtos,
o consumidor quer comprar de
maneira seletiva, escolhendo pro-
dutos diferenciados. Em outras
categorias, esse mesmo consumidor
tem uma atitude trading down, op-
tando por preço e abrindo mão de
serviços e ambientação. Recordo-me
de uma cliente classe A1, participante
de uma discussão em grupo de um
projeto de pesquisa, que tinha uma
aparência impecável, com direito a
roupas e acessórios de grifes francesas
e italianas, dirigia um carro de al-
gumas centenas de milhares de Reais,
fazia suas compras, juntamente com
a empregada, em um supermercado
tradicional e diferenciado dos Jardins
e, no seu carrinho, só entravam as me-
lhores marcas de produtos, prefe-
rencialmente importadas. Mas ape-
nas nas compras de alimentos e pere-
cíveis é que isso acontecia. Para
produtos de limpeza, papel higiênico
e refrigerantes ela ia, ainda junto com
a empregada, a um atacado longe de
sua casa, e comprava fardos e caixas
fechadas de produtos, que duravam
alguns meses em sua despensa. E,
para produtos como filtros de papel
para café e papel alumínio, só com-
prava marcas próprias de hipermer-
cados. O resultado é que ela se sentia
a consumidora mais esperta do mundo,
porque sabia onde valia a pena pagar

mais caro e onde seria desperdício
agir dessa forma. E os rostos das outras
participantes do grupo que não tinham
a mesma postura – e possuíam o
mesmo poder de compra – não
mentiam sobre o que elas sentiram
dessa participante: inveja.

O caso acima é extremo, mas, guar-
dadas as proporções, será esse o
comportamento que se configuraria
para um futuro próximo, em detri-
mento do leilão diário pelo menor
preço que hoje a maior parte dos
consumidores se submete? Caso
seja, ao menos daria aos varejistas
a possibilidade de se posicionar de
maneira mais clara, optando pelo
foco no preço baixo ou pelo foco
na diferenciação. Torna-se assim,
cada vez mais crucial que os vare-
jistas rompam com os paradigmas
dos formatos atuais e, entendendo
o que move esse consumidor,
tenham a possibilidade de propor
soluções realmente atrativas (não
só no preço) para essas novas mo-
tivações e necessidades.
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quanto lojas tradicionais (mercearias, armazéns,

padarias).

2
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