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O varejo é cada vez mais um espaço decisivo para inúmeras marcas, mas como analisar e 
entender o comportamento do consumidor no ponto-de-venda não é tarefa fácil, a Ipsos está 
inaugurando uma nova área de Shopper Understanding, que promete técnicas de pesquisas 
inovadoras. 
 
Uma delas prevê a instalação de micro-câmeras nos óculos dos compradores para que os 
analistas do instituto possam acompanhar o que atrai e o que dispersa a sua atenção no 
caminho cada vez mais caótico entre uma gôndola e outra. 
 
Para marcar o lançamento da nova área, a empresa trouxe ao Brasil Trevor Alderson, diretor 
de Costumers in Focus da Ipsos UK, especialista em data mining e pesquisa de varejo, que 
defende um relacionamento mais próximo entre as indústrias e os varejistas na busca de 
melhor compreender o consumidor através do uso de CRM. 
 
Analisando o sucesso da rede varejista Tesco no Reino Unido, Alderson aponta como 
tendências a busca do consumidor mais por produtos aspiracionais que propriamente por 
preços baixos; o avanço e sofisticação das marcas próprias que chegam a responder por 
metade das vendas de alguns supermercados; o aumento da procura por pontos-de-venda que 
ofereçam produtos frescos de qualidade, já que os não perecíveis, congelados e não 
alimentícios são encontrados em bom estado na maioria dos estabelecimentos. 
 
“As pessoas estão mais preocupadas em comer bem. Por outro lado, têm cada vez mais 
dinheiro e menos tempo”, observa Alderson, ressaltando que também cresce a conscientização 
de não agressão ao meio ambiente e aumenta o consumo dos produtos orgânicos na Europa. 
 
Segundo ele, tais fatores mudam o estilo de compras em supermercados dos europeus. Se 
três décadas atrás as pessoas faziam compras freqüentes, ao longo dos últimos anos foram se 
estabalecendo ciclos que privilegiavam as grandes compras mensais. Entretanto, atualmente, 
na visão de Alderson, há, de certa forma, uma volta ao passado, com as compras sendo feitas 
com intervalos cada vez menores. “Como têm menos tempo, as pessoas fazem compras mais 
rápidas”, salienta. 
 
Todavia, a constatação mais alarmante para o varejo e a indústria é a de que o consumidor 
está cada vez mais promíscuo, se tornando cliente de vários varejistas próximos de sua casa 
ou do trabalho, e, inclusive, se filiando aos programas de fidelidade de todos eles. “A natureza 
perversa desses programas é que os consumidores passam a usar vários carões de fidelidade, 
mantendo sua infidelidade aos varejistas”, nota Alderson. 
 
Para ele, a saída é uma maior união entre varejo e indústria, que precisam driblar os 
ressentimentos de uma relação nem sempre equilibrada. Entre outras sugestões, Alderson 
recomenda o compartilhamento de banco de dados dos cartões de fidelidade dos varejistas 
com as informações que a indústria dispõe sobre os consumidores de seus produtos. Segundo 
ele, o cruzamento de dados pode gerar vantagens para os dois lados. 
 
Sônia Bittar, diretora de Shopper Understanting da Ipsos Brasil, reforça que o alerta vale 
também para o mercado brasileiro. “A colaboração entre a indústria e o comércio não pode ser 
mais somente um discurso, é uma tendência inexorável”, avisa ela. 
 
A especialista observa que no Brasil também está mais acirrada a polarização aspiracional 
versus descontos. “Temos consumidores de bens e consumidores de alegria. Ou a marca é 
singular, ou cai no commodite. Não adianta mais ser conhecido, é preciso criar personalidade 
para a marca e estar muito bem posicionado no ponto-de-venda”. 
 
Estabelecendo uma linha do tempo sobre as preocupações da indústria, Sônia Bittar se refere 
a um primeiro estágio, quando as atenções estavam voltadas para o produto.  



Depois, os fabricantes passaram a se preocupar com o consumidor. Agora, segundo ela, o 
grande desafio é ativar a performance das marcas nos pontos-de-venda.  
 
No que diz respeito às estratégias de marketing, Sônia Bittar pontua que há 30 anos o 
conceito que norteava a atuação da indústria era volumétrico, ou seja, o espaço a ser usado 
pelo merchandising nas gôndolas. No anos 80, a otimização do estoque passou a ser a 
principal preocupação. E, agora, é a demanda pelo conhecimento do consumidor que está na 
ordem do dia.   
 
“O varejo é o depositário da informação sobre o comportamento do consumidor. E, não 
bastasse isso, o varejo é dono da emoção do cliente; pode valorizar ou desvalorizar a marca, 
usando luz, música, aromas. O varejo é um palco”, finaliza a executiva. 
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