
Brasil segue varejo europeu
Especialista inglês da Ipsos destaca polarização entre as lojas de preço e as aspiracionais
ARNALDO COMIN

Mesmo com todas as di-
ferenças de renda e de con-
juntura econômica, o varejo
brasileiro parece acompanhar
algumas das tendências que
têm movimentado o setor em
mercados muito mais madu-
ros, como o da Inglaterra. É
possível constatar isso a partir
das observações feitas na se-
mana passada pelo especialista
Trevor Alderson, da Ipsos da
Inglaterra, que esteve na se-
mana passada no País, onde
participou do 2º Congresso Bra-
sileiro de Pesquisa. Na ocasião,
a Ipsos também lançou no mer-
cado local a divisão Shopper
Understanding, que tem por
objetivo abastecer a praça de
informações sobre tendências
de consumo no varejo e medir
a eficácia de ações no ponto-
de-venda (PDV).

De acordo com Alderson,
um dos movimentos que têm se
intensificado na Europa é a po-
larização do setor, que passou
a ser dividido claramente entre
lojas de baixo preço e aquelas
consideradas aspiracionais, nas
quais o ambiente e o perfil dos
produtos à venda atraem uma
clientela menos preocupada
com economia. "Está ocorrendo
uma valorização do aspiracional
muito grande. Há um grupo
de consumidores que procura
cada vez mais praticidade e
produtos de maior valor agre-
gado, normalmente atrelados
ao conceito de qualidade de
vida em um local de compras
agradável" diz Alderson.

MUDANÇA DE HÁBITOS
Essa polarização surgiu como

efeito colateral do avanço da
segmentação do PDV na Euro-
pa. Em um primeiro momento,
o varejo migrou para regiões
mais periféricas das grandes
cidades, em áreas gigantescas
de compras em que preço baixo
e variedade abundante de pro-
dutos passaram a predominar o
conceito de loja. Os estabeleci-
mentos nas ruas mais centrais
passaram a se sofisticar, a fim de
atrair novamente a clientela. "A
freqüência às lojas voltou a uma
média de três a quatro vezes por
semana, contra uma vez e meia
de poucos anos atrás, quando
o consumidor tinha passado a
buscar grandes mercados para
compras de maior volume",

explica Alderson. Outra razão
dessa mudança relaciona-se a
hábitos de consumo, uma vez
que o público tem migrado da
compra de artigos industrializa-
dos para itens mais frescos.

Alderson aponta ainda mais
um fenômeno que justifica essa
mudança de cenário. "Os inde-
pendentes também investiram
para enfrentar as grandes redes,
o que ampliou a oferta de espaço
de compras", afirma. No Brasil, o
quadro não é muito diferente. Os
supermercados vêm ganhando
espaço frente aos hipermercados
há alguns anos, especialmente
no quesito lucratividade • - e
os pequenos varejistas também
criaram outros formatos de ne-
gociação com fornecedores, ga-
nhando competitividade. Mesmo

Abep discute
cenário das
pesquisas

A Associação Brasileira das
Empresas de Pesquisa (Abep)
realizou na semana passada seu
segundo congresso, com o tema
A Pesquisa e o Novo Ambiente de
Negócios. A partir da proposta de
discutir a inserção do mercado
brasileiro nos ambientes de ne-
gócios regional e global - e quais
desafios esse cenário traz para as
empresas e para a pesquisa - -,
o evento abordou questões que
abrangem as novas demandas por
informação nos campos empresa-
rial, governamental e social.

Segundo o presidente da
Abep, Eduardo Schubert, a cres-
cente inserção do Brasil no pa-
drão de negócios global traz
novos desafios para as empresas,
que necessitam de investigação
e análise estratégica de mercado.
Desse modo, o evento teve como
foco privilegiado o perfil da socie-
dade. Nesse contexto, inseriram-
se também as novas tecnologias
e metodologias para aumento da
velocidade e precisão dos dados
de pesquisa, bem como a análise
das informações como ferramenta
do poder decisório das empresas
e da excelência dos processos que
o momento exige.

A ex-primeira-dama Ruth
Cardoso, atual presidente da
Comunitas, destacou na abertura
do evento a importância de a
pesquisa ter se tornado um ponto
necessário para conhecer as atuais
dinâmicas sociais, constantemen-
te em evolução, tendo deixado
de ter foco somente de controle
social. "As mudanças ocorrem
rapidamente sem que saibamos a
quais contornos elas nos levarão.
Somente as pesquisas poderão
clarear esse cenário", afirmou.

Campeãs das gôndolas
As vendas no setor de auto-

serviço cresceram 5,2% em
volume no ano passado, embora
o crescimento (real) em valor
tenha sido de apenas 2,2%. Isso
significa que, no geral, o consu-
midor levou mais mercadorias
para casa gastando menos. As
marcas mais vendidas nos su-
permercados no ano passado
são reveladas pela pesquisa Lí-
deres de Vendas, realizada pela
ACNielsen com exclusividade
para a revista SuperHiper, órgão
oficial de divulgação da Associa-
ção Brasileira de Supermercados
(Abras).

"A idéia da pesquisa é aju-
dar o pequeno empresário do

setor, que não tem recursos
para comprar uma pesquisa
Nielsen. Sabendo quais marcas
têm mais saída, quais categorias
estão crescendo, ele tem mais
condições de fazer um bom mix
de produtos na sua loja", explica
Susana Ferraz, editora da Su-
perHiper. Este é o sétimo ano
em que a pesquisa é realizada, e
os resultados das 200 categorias
analisadas estão publicados na
edição da revista que começa a
circular nesta semana.

Algumas categorias, como
salgadinhos, sucos prontos para
beber e desodorantes, des-
tacaram-se nas vendas (ver
quadro). Outras registraram

quedas expressivas, como fil-
mes fotográficos, aparelhos de
barbear, lã de aço e aguardente.
Apesar de em várias categorias
as marcas líderes continuarem
em posição de destaque, verifica-
se um aumento da concorrência,
como no caso de biscoitos, bolos
e massas alimentícias.

Para chegar às marcas líderes
em vendas, a ACNielsen analisou
o faturamento de 200 categorias
de produtos (a empresa audita

regularmente 152 categorias,
mas para esse estudo desdobrou
algumas delas) em lojas de auto-
serviço com um ou mais check
outs, em um total de 68.575
pontos-de-venda (excluindo
empórios, padarias, mercearias,
bares e drogarias). A base é a
venda consumada, em valor, e
não a intenção de compra.

Em termos regionais, o des-
taque fica para o Nordeste (a
área pesquisada vai da Bahia ao

Ceará), que registrou o maior
crescimento de volume de con-
sumo (8,8%). De acordo com
a Nielsen, a redistribuição de
renda, com programas como
Bolsa Família, ampliou o poder
de compra da região, a ponto c
a participação no faturamento
total ter crescido de 12,7% para
13,1%. Com um detalhe:
preços foram, em média
menores nessa área.

ELIane pereira

com o avanço do supermercado,
há exemplos de recuo, caso do
Carrefour, que decidiu descon-
tinuar a bandeira Champion,
concentrando-se em sua marca
principal, historicamente focada
em hipermercados.

DIFERENÇAS
Outro ponto no qual o varejo

brasileiro está mais próximo do
europeu, mas ainda em um nível
bem inferior de sofisticação, é o
das marcas próprias. Redes como
a Tesco alcançaram nível tão alto
de prestígio no mercado que já

í conseguem segmentar sua pró-
pria linha de produtos, fugindo
do padrão das commodities de
preço baixo. Em outras áreas,
porém, as redes instaladas no
País ainda estão muito aquém do
que ocorre lá fora. "Na Inglater-
ra, pode-se contratar desde um
provedor de acesso à internet até
usar serviços financeiros dentro
de uma loja da Tesco", salienta
Alderson.

Na área de cartões, a diferen-
ça é mais brutal. Os cartões de
fidelidade, que no Brasil ofere-
cem, no máximo, o parcelamento
das compras, já se tornaram
ferramentas de vendas bem
complexas. Redes de diferentes
tipos de serviço passaram a tra-
balhar em conjunto no mesmo
plástico. Isso abriu uma nova
frente para as empresas: fazer
a análise cruzada de hábitos de
consumo, permitindo que as
redes conseguissem ampliar as
possibilidades de contato com a
clientela e a comercialização.
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